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RESUMO 
	  
Resumo. Tradicionalmente, os valores humanos têm sido avaliados por meio de formas 
explícitas de mensuração, como, questionários de autorrelato. Não obstante, sabe-se que 
estas medidas são susceptíveis à influência da desejabilidade social, o que tende a mascarar 
e enviesar os resultados. Uma das formas que vêm sendo utilizada para controlar esta 
tendência é por meio de mensurações implícitas, que pressupõem uma diminuição da 
reatividade da medida. Neste sentido, tendo em vista os problemas inerentes às formas 
explícitas de mensuração e a carência de instrumentos na área de medidas implícitas, em 
especial no que concerne aos valores, esta dissertação foi pensada. Especificamente, seu 
foco foi a Teoria Funcionalista dos Valores Humanos, objetivando construir duas medidas 
de valores humanos, com base em uma adaptação do TAI (SC-IAT), nas versões lápis e 
papel (Estudo 1) e computadorizada (Estudo 2). Como objetivos específicos, buscou-se 
testar a hipótese de estrutura dos Valores Humanos por meio das medidas implícitas, bem 
como correlacioná-las com instrumentos de mensuração explícita. No Estudo 1 
participaram 154 estudantes universitários, predominantemente mulheres (70%), com 
idade média de 38 anos (dp = 6,75). A Análise Multivariada de Variância para medidas 
repetidas revelou diferenças entre as pontuações nas tarefas congruentes e incongruentes, 
indicando, assim, o efeito implícito na associação. Análises de Escalonamento 
Multidimensional (MDS) Confirmatório revelaram coerência entre o modelo teórico e a 
estrutura observada (Phi de Tucker > 0,90), cujas seis subfunções, se estruturam em razão 
das dimensões tipo de orientação e tipo de motivador. Entretanto, observou-se baixa 
validade convergente entre o SC-IAT-Valores e o QVB. Por outro lado, observou-se a 
validade discriminante da medida implícita com aquela de desejabilidade social. Ademais, 
não foram observadas correlações entre a medida implícita e a variável comportamental. O 
Estudo 2 contou com a participação de 50 estudantes universitários, majoritariamente 
mulheres (54%), com idade média de 24,8 anos (dp = 9,88). Por meio do escore D, 
observou-se o efeito implícito na associação. Análises MDS revelaram coerência entre o 
modelo teórico e a estrutura observada (Phi de Tucker > 0,90) também na medida 
computadorizada. Não foi constatada a validade convergente da medida implícita com o 
QVB, porém foi observada sua validade discriminante com a medida de desejabilidade 
social. Novamente, não foi possível observar relação entre a medida implícita e a variável 
comportamental. Em suma, esta dissertação cumpriu com os seus objetivos, construindo a 
medida implícita de valores humanos na versão lápis e papel e computadorizada, 
corroborando a hipótese de estrutura dos valores, assim como observando a validade 
discriminante desta medida. 
 
Palavras-chave: Valores humanos, medidas implícitas, teste de associação implícita. 
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ABSTRACT 
 

Abstract. Traditionally, human values have been measured by explicit forms of 
measurement, like self-report questionnaires. Nevertheless, it is known that these measures 
are susceptible to social desirability influence, which tends to mask and skew the results. 
One of the forms that have been used to control this tendency is by the use of implicit 
measures, which presuppose a decrease in reactivity of the measurement. In this sense, 
considering the problems inherent in explicit forms of measurement and the lack of 
instruments in the area of implicit measures, particularly in regard of values, this study was 
designed, specifically, to focus on the Functionalist Theory of Human Values (Gouveia, 
2003). This study aimed to: construct two measures of human values, based on an 
adaptation of the IAT (SC-IAT), versions pencil and paper (study 1) and computed (study 
2). As specific objectives, we sought to test the structure of the Functionalist Theory of 
Human Values through implicit measures and correlate them with explicit measurement 
instruments. Participated in the study 1, 154 college students, which are predominantly 
women (70%) with an average age of 38 years (sd = 6.75). A Multivariate Analysis of 
Variance for repeated measures revealed differences between the scores in the congruent 
and incongruent tasks, thereby indicating the effect implicit in the association. Analysis of 
Multidimensional Scaling (MDS) Confirmatory revealed consistency between the 
theoretical model and the observed structure (Phi Tucker > 0.90), identifying the values 
belonging to each of the six sub-functions, which are structured by reason of the 
dimensions: kind of guidance and type of motivator. Through correlation analysis, we 
observed a low convergent validity between the SC-IAT-Values and the QVB. 
Furthermore, was observed the discriminating validity of the instrument within the social 
desirability scale. Moreover, no correlations were observed between the measured implicit 
and behavioral variable. The second study, with the participation of 50 students, which are 
predominantly women (54%) with a average age of 24.8 years (sd = 9.88). Through D 
score was observed on the implicit effect association. MDS analyzes revealed consistency 
between the theoretical model and the observed structure (Phi Tucker > 0.90) as well as 
computed. Through correlation analysis, can’t to be observed the convergent validity of the 
measure with the QVB, however, it presented discriminating validity with the scale of 
social desirability. Again, no relationship was observed between the measured implicit and 
behavioral variable. In short, this dissertation has achieved its objectives, building the 
measure of human values implicit in version pencil and paper and computerized, testing 
the Functionalist Theory through this, as well as linking it with the explicit measures. 
 
Keywords: Human values, implicit measures, implicit association test.  
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INTRODUÇÃO 

 

A temática dos valores humanos é uma das mais antigas e estudadas em 

Psicologia Social. De fato, os valores humanos têm sido considerados objetos de análise 

da constituição das Ciências Sociais desde meados do século XIX, sendo referendados 

em áreas diversas, como a filosofia, a antropologia, a sociologia e a psicologia 

(Rokeach, 1973). Entretanto, sua consolidação se deu apenas a partir da segunda metade 

do século XX, em função das pesquisas sobre a teoria da ação social, das contribuições 

de Milton Rokeach e dos estudos empíricos realizados por Shalom Schwartz (Ros, 

2006).  

Conceitualmente, os valores humanos são considerados como um conjunto de 

princípios fundamentais que transcendem situações específicas, e que são aprendidos 

por pessoas de determinada cultura, sociedade e instituições, influenciando em atitudes, 

julgamentos, escolhas, atribuições e ações dos indivíduos (Gouveia, 2003). Ademais, 

eles são um construto de especial importância para o entendimento de diversos 

fenômenos sociopsicológicos, provavelmente pelo papel primordial que as prioridades 

axiológicas exercem no processo seletivo das ações humanas (Bardi & Schwartz, 2001; 

Maio, Hann, Frost, & Cheung, 2009; Rokeach, 1973).  

Para fins didáticos, duas perspectivas acerca dos estudos nesta área podem ser 

tidas em conta: uma de cunho sociológico ou grupal, a qual tem como representantes 

Geert Hofstede e Ronald Inglehart, e outra de cunho psicológico ou pessoal, 

representada por Milton Rokeach, Shalom Schwartz e Valdiney Gouveia. Esta última 

perspectiva será o foco da presente dissertação, tratando os valores como próprios do 

indivíduo, e considerando sua capacidade explicativa de atitudes, crenças e 

comportamentos. Precisamente, dentre as teorias derivadas deste princípio, adotou-se 
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para esta dissertação a Teoria Funcionalista dos Valores Humanos (Gouveia, 1998, 

2003, 2012; Gouveia et al., 2011), a qual vem sendo desenvolvida nas duas últimas 

décadas. Esta teoria define os valores como “categorias de orientação, consideradas 

como desejáveis, baseadas nas necessidades humanas e nas pré-condições para 

satisfazê-las, adotadas por atores sociais, podendo variar em suas magnitudes e nos 

elementos que as definem” (Gouveia, 1998, p. 293). 

Nas diversas teorias acerca dos valores, tem sido comum a prática de mensurá-

los por meio de medidas explícitas, do tipo autorrelato. Igualmente, a teoria de Gouveia 

(1998, 2003, 2012) tem baseado seus estudos empíricos neste tipo de medida. A 

propósito, este autor propôs o Questionário de Valores Básicos (QVB), em que é 

solicitado diretamente aos participantes que expressem o quanto consideram os valores 

como princípios que guiam suas vidas. Este instrumento de avaliação, do tipo lápis e 

papel, é referendado teoricamente e apresenta padrões psicométricos adequados, já 

tendo sido respondido por mais de 50.000 pessoas em todas as regiões do Brasil e em 

mais de 15 países (Gouveia, 2012).  

Não obstante, apesar dos bons resultados propiciados pela medida supracitada, 

há um viés inerente ao método de mensuração explícita: a desejabilidade social. Esta se 

refere à tendência de distorção de autorrelatos para uma direção favorável, como 

estratégia pessoal de autoafirmação e aceitação grupal (Furnham, 1986). Uma das 

formas que vem sendo utilizada para controlar esta tendência é por meio de 

mensurações implícitas, as quais pressupõem uma diminuição da reatividade da medida, 

visto que medem processos automáticos e fora do domínio do indivíduo. Assim, 

entende-se que as associações espontâneas podem afetar julgamentos e 

comportamentos, sem, no entanto, serem facilmente detectadas (Gebauer, Maio, & 

Johannes, no prelo).	  
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Dentre as formas de mensuração implícita, destaque considerável tem sido dado 

ao Teste de Associação Implícita (TAI), proposto por Greenwald, Mcghee e Schwartz 

(1998), o qual vem sendo desenvolvido por psicólogos sociais nos últimos 25 anos. Este 

teste parte do princípio de que objetos atitudinais podem espontaneamente ativar 

avaliações, as quais afetam respostas subsequentes, e a velocidade destas. O mesmo já 

foi respondido por milhões de pessoas espalhadas por todo o mundo (Greenwald, 2010) 

e, devido aos seus achados, tem tomado uma grande proporção no campo científico e, 

quiçá, no campo moral, devido ao impacto que alguns de seus resultados causam na 

sociedade. Por exemplo, estudos visando verificar o preconceito racial demonstraram 

que três quartos dos brancos e asiático-estadunidenses que fizeram o teste mostraram 

uma tendência inconsciente de valorização maior do branco do que do negro; ademais, 

dentre o grupo de participantes negros, cerca de metade avaliaram os brancos de forma 

mais positiva. A preferência nos estudos também foi maior por jovens em detrimento de 

idosos,  por homens ao invés de mulheres, heteros no lugar de homossexuais e magros 

ao invés de gordos (ver Greenwald, 2010).	  

Neste sentido, tendo em vista as vantagens que o TAI apresenta quanto à 

verificação das associações implícitas do indivíduo, bem como os problemas inerentes 

às formas explícitas de mensuração e a carência de instrumentos na área de medidas 

implícitas, em especial no que concerne aos valores, esta dissertação foi pensada. 

Assim, seu objetivo foi construir duas medidas de valores humanos, com base em uma 

adaptação do TAI (SC-IAT; Karpinsky & Steinman, 2006), nas versões lápis e papel 

(Estudo 1) e computadorizada (Estudo 2). Enquanto a primeira tem a vantagem de 

poder ser aplicada em grandes grupos e nos mais diferentes contextos, a segunda 

possibilita uma mensuração mais apurada e precisa, visto que o tempo de reação é 

medido em milissegundos. Como objetivos específicos, buscou-se testar a hipótese de 
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estrutura como definida pela Teoria Funcionalista dos Valores Humanos (Gouveia, 

1998, 2003), focando nas medidas implícitas, mas também correlacioná-las com 

medidas explícitas.  

A presente dissertação se estrutura em duas partes principais. Os três primeiros 

capítulos compõem a parte teórica. No primeiro capítulo, denota-se a importância dos 

valores humanos para a Psicologia, objeto de estudo deste trabalho dissertativo.  Para 

tanto, inicialmente, busca-se demonstrar que os valores humanos sempre se fizeram 

presentes na sociedade, influenciando atitudes, comportamentos, julgamentos e, até 

mesmo, na cultura dos povos nos diferentes períodos da história. Ademais, demonstra-

se que eles têm sido praticamente os mesmos desde as civilizações antigas, embora 

sendo priorizados de formas variadas e assumindo conotações diferentes. Em seguida, 

são apresentados os mais renomados autores que contribuíram para as concepções 

teóricas vigentes até então, sendo estes decorrentes das mais diversas áreas. Por fim, são 

apresentadas as principais perspectivas acerca dos valores humanos, enfatizando suas 

peculiaridades e seus pressupostos, mas tendo como foco a Teoria Funcionalista dos 

Valores Humanos. 

No segundo capítulo, explana-se as medidas de valores humanos, iniciando por 

um breve histórico destas, passando a tratar dos principais tipos de medidas de ambas as 

perspectivas no estudo dos valores: a perspectiva cultural e a perspectiva individual. 

Atenção maior é dada a perspectiva individual, principalmente, no que concerne às 

medidas decorrentes da teoria proposta por Gouveia (1998, 2003). 

O último capítulo da parte teórica trata das formas implícitas de mensuração, 

descrevendo seu surgimento, definições, tipos e características. Buscou-se, também, 

demonstrar que tipos de vieses estas medidas superam e em que elas se assemelham ou 

diferem das medidas explícitas. Neste momento, dá-se ênfase ao Teste de Associação 
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Implícita, visto que foi a partir dele que esta dissertação se estruturou e por meio dele 

que a medida implícita de valores humanos foi proposta. 

Na parte empírica, são relatados dois estudos. No Estudo 1, de natureza quase-

experimental, buscou-se construir uma medida implícita para avaliação dos valores 

humanos (SC-IAT-Valores), na versão lápis e papel, observando os seus padrões de 

adequabilidade. Ademais, pretendeu-se testar a validade convergente do instrumento, 

verificando se o SC-IAT-Valores se relaciona com o Questionário de Valores Básicos 

(QVB; Gouveia, 2003) e com o Questionário de Relatos Comportamentais Valorativos 

(Lima, 2012). Buscou-se, também, testar a validade discriminante do mesmo, por meio 

da correlação entre o SC-IAT-Valores e a Escala de Desejabilidade Social Valorativa 

(adaptada de Gouveia, 2003). Já no Estudo 2, também de natureza quase-experimental, 

buscou-se construir uma medida implícita de valores humanos na versão 

computadorizada, verificando seus padrões de adequabilidade e, novamente, 

correlacionando-a com as formas explícitas de mensuração. Por fim, serão apresentadas 

as discussões construídas em função destes resultados, resgatando sua relação dos 

mesmos com a literatura supracitada. 
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CAPÍTULO 1. VALORES HUMANOS: HISTÓRIA, CONCEITOS E APORTES 
TEÓRICOS 

 

 Este capítulo tem como intuito denotar a importância do estudo dos valores 

humanos para a Psicologia, em especial, a Psicologia Social. Neste sentido, 

inicialmente, explana-se acerca de como os valores humanos se refletem ao longo da 

história da humanidade, sendo eles os mesmos de outrora. Por conseguinte, apresenta-se 

um traçado histórico dos estudos sobre valores, explicitando autores-chave para a 

construção das teorias vigentes. Por fim, as principais perspectivas acerca dos valores 

humanos são apresentadas, tendo como foco maior a Teoria Funcionalista dos Valores 

Humanos (Gouveia, 1998, 2003, 2012; Gouveia, Fonseca, Milfont, & Fischer, 2011), a 

qual se configura como a base da presente dissertação. 

 

1.1 Os valores humanos na história 

 Mesmo sendo possível situar uma data a partir da qual é feito um resgate 

histórico dos estudos sobre valores humanos – por exemplo, com o livro O Campesino 

Polonês, de Thomas e Znaniecki (1918) –, isso não implica em dizer que a origem dos 

valores se concentre neste exato momento. Afinal, o homem, como um ser social, é 

essencialmente axiológico, isto é, os valores, como princípios-guia, fizeram-se notar 

desde o momento em que o homem se percebeu como indivíduo, teve consciência de 

suas ações e viu no outro a possibilidade de existir (Gouveia et al., 2011).  

 Nesta direção, tal como aponta Cunningham e Reich (2002) na obra Culture and 

Values, os valores se refletem ao longo de toda a história da humanidade, sendo 

praticamente os mesmos, desde as civilizações antigas. Assim, os valores são 

entendidos como dotados de uma natureza relativa e universal, o que implica que o seu 

conteúdo pode variar, mas a estrutura é a mesma em todas as épocas, sendo as 
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prioridades axiológicas apenas rearranjadas. Neste sentido, tal como pontuara Gouveia 

(2012), existem princípios ou valores que, como as necessidades, perduram ao longo da 

história da humanidade. 

Exemplificando o anteriormente comentado, já na época dos povos primitivos, 

ao observar as suas expressões artísticas, nota-se a importância que os valores de 

sobrevivência e religiosidade exerciam sobre eles. Os povos mesopotâmicos da Idade 

Antiga (3000 a. C.), por outro lado, demonstravam valores de prestígio e poder, os quais 

podem ter sido atenuados pelo desenvolvimento do primeiro sistema de escrita 

(cuneiforme) que culmina no crescimento econômico desta civilização; ademais, com a 

criação do código de Hammurabi, a importância de leis e normas começa a aparecer. No 

Egito, era forte a tradição, o conservadorismo e a resistência, valores cultivados pela 

figura do Faraó, o qual se colocava como um enviado por Deus para governar, por isso 

merecia a obediência de todos.  

Nas civilizações gregas (800 a. C.), ao passo que se valorizavam questões 

suprapessoais, como a arte, a música e a literatura, o enfoque individual era notório, até 

mesmo representado pela mitologia, na qual os deuses possuíam características 

fortemente humanas. Em Roma, o individualismo também se destacava, sendo 

representado nas artes por meio do enaltecimento da figura do imperador. Na China 

antiga, tanto a arte quanto a religião demonstravam um senso de unidade de todas as 

formas de vida, além de uma forte espiritualidade e busca pela transcendência. 

Enquanto religião, conservadorismo, obediência as regras e hierarquia marcaram o 

período da Idade Média, individualismo, empirismo e intelectualização eram o foco do 

período renascentista; assim, tais enfoques diferenciados refletiam diferentes 

prioridades valorativas destas épocas  (Cunningham & Reich, 2002).  
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 Em suma, a vida em sociedade sempre se configurou a partir de princípios 

norteadores, os quais davam conta de padrões convencionais que precisavam ser 

minimamente aceitáveis (por exemplo, respeito aos mais velhos ou a figura de 

autoridade); porém, evoluiu graças a outros princípios igualmente importantes (por 

exemplo, interesse em descobrir o novo) (Gouveia et al., 2011). Como expressão de 

necessidades humanas, os valores existem desde o momento em que o homem, na pré-

história, abandonou o refúgio das cavernas, reconhecendo a importância de cada outro 

para sua sobrevivência e continuidade da espécie (Gouveia, 2012).  

Conceitualmente, os valores são considerados como um conjunto de princípios 

fundamentais que transcendem situações específicas. Mesmo tendo evoluído ao longo 

da história da humanidade, tal como supracitado, podem ser pensados como residuais e 

praticamente imutáveis (Gouveia et al., 2011). De fato, mudam-se as prioridades 

valorativas, mas os valores permanecem os mesmos. Existe um número limitado de 

valores humanos, os quais aparecem em todo mundo e em qualquer época; entretanto, 

eles são capazes de diferentes arranjos estruturais, sendo resultantes de demandas 

sociais e necessidades psicológicas (Rokeach, 1973; Vione, 2012).  

Os valores são passados de geração para geração, o que sugere que a sociedade 

tem uma natureza autorreguladora, indicando uma tendência à homeostase (Gouveia, 

2012). Ademais, são aprendidos por meio de processos de socialização, levados a cabo 

por pais, professores, cultura, sociedade e instituições, influenciando atitudes, 

julgamentos, escolhas, atribuições e ações (Ros, 2006).  

A seguir, será feita uma breve exposição acerca de alguns autores-chave para a 

configuração e compreensão vigente dos valores humanos, tendo ciência de que a 

decisão de quais contribuições são importantes é algo idiossincrático e arbitrário. 

Decidiu-se aqui ter em conta as contribuições de Thomas e Znaniecki, Parsons e 
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Kluckhohn (Teoria da ação social) e Maslow (Teoria das necessidades humanas), visto 

seus impactos para a área. Em seguida, serão apresentadas as principais perspectivas 

acerca dos valores (culturais e individuais), as quais trazem fortes influências destes 

ensaios iniciais. 

 

1.2 Antecedentes Históricos dos Estudos sobre Valores  

1.2.1 Thomas e Znaniecki  

 Por meio da obra O Campesino Polonês, Thomas e Znaniecki (1918) se 

consagraram como pioneiros no interesse pelos valores (Gouveia et al., 2011; Ros, 

2006). A obra teve como objetivo estudar os processos de adaptação dos imigrantes 

poloneses aos Estados Unidos, no início do século XX. Neste clássico, por meio do 

estudo de documentos escritos pelos imigrantes, foram introduzidos os conceitos de 

atitudes e valores, os quais foram diferenciados. Assim, atitudes foram definidas como 

“processo da consciência individual que determina a atividade real ou possível do 

indivíduo no mundo social”, e os valores como “qualquer dado que tenha um conteúdo 

empírico acessível aos membros de um grupo social e um significado que possa ser 

objeto atitudinal” (Thomas & Znaniechi, 1918, p. 110).  

 Igualmente importante, os autores supracitados também contribuíram para a 

literatura da área ao introduzir em estudo sobre as atitudes o componente cognitivo, o 

qual era desconsiderado em detrimento dos componentes emocional e comportamental. 

Quanto aos valores, eles os definiram como sendo correlacionados às metas, possuindo, 

assim, cinco motivadores subjacentes: reconhecimento social, segurança, resposta, 

competência e novas experiências. Os valores seriam, então, os responsáveis por criar 

um elo entre as atitudes e a estrutura social. Deste modo, cabe ressaltar que: (1) as 

atitudes e os valores estão relacionados, embora compreendam construtos diferentes; e 
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(2) as atitudes têm natureza intrasubjetiva, enquanto os valores são intersubjetivos (Ros, 

2006).  

 Apesar de Thomas e Znaniecki (1918) não terem se aprofundado no campo dos 

valores, nem terem desenvolvido pesquisas empíricas ou teorias na área, eles trouxeram 

contribuições inegáveis a nível conceitual e analítico, sendo célebres na introdução ou 

diferenciação de conceitos que ainda eram tratados confusamente na literatura, ou 

mesmo não eram abordados diretamente. 

 

1.2.2 Teoria da Ação Social 

 Segundo Medeiros (2011), esta teoria compreende um dos poucos eventos bem 

articulados no campo das Ciências Humanas e Sociais, visto que conseguiu reunir as 

ideias de pesquisadores de diferentes disciplinas, como Antropologia, Psicologia e 

Sociologia. O intuito era desenvolver uma teoria geral da ação, a qual abarcasse 

aspectos variados, desde motivações dos indivíduos particulares à sua integração em 

estruturas sociais coletivamente construídas (Parsons & Shils, 1951). Neste momento, o 

foco será apenas no concernente aos valores, tendo como destaque merecido a visão de 

Parsons e Kluckhohn.  

 

1.2.2.1 Talcott Parsons 

 Este autor buscou desenvolver uma teoria geral do comportamento humano, 

transformando o conceito de Weber de ação social que trata de pessoas, em atores que 

realizam ações. Deste modo, é atribuída a Parsons a introdução do conceito de ação 

motivada, ideia esta presente nas teorias atuais acerca dos valores, as quais afirmam que 

a realização de um valor procura representar uma meta motivacional subjacente 

(Schwartz & Bilsky, 1987). Este conceito parte do princípio de que as pessoas se 
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encontram motivadas a agir segundo três critérios: cognitivos, catéticos e avaliativos, e 

pelas orientações de valor que lhes obrigam a respeitar certas normas que limitam sua 

eleição. Segundo Parsons, os valores seriam os compromissos com estes critérios, sendo 

baseados em variáveis-padrão; estas seriam uma dicotomia que representa os dilemas 

que o indivíduo enfrenta quando tem que decidir acerca de uma situação. Ademais, o 

autor ainda considera que os valores instigam o comportamento na pessoa e que estão 

internalizados e hierarquicamente organizados por eles (Ros, 2006). 

 Dentre as principais contribuições deste autor para a área dos valores humanos, é 

importante citar: (1) ofereceu uma definição de valores; (2) forneceu a ideia de que sem 

valores comuns a vida social dificilmente seria possível; (3) introduziu a noção de 

orientação dos valores; (4) a ideia de que a eleição de determinado valor é em si 

estruturada, refletindo combinação de variáveis-padrão inerentes que poderiam resultar 

em valores; e, por fim, (5) a ideia de que a institucionalização dos valores em um grupo 

social produz um efeito de perfeição.  

 Mesmo diante de tais contribuições, Parsons é criticado devido a falta de apoio 

empírico que a sua teoria possui; afinal, até 1960 poucos dados tinham sido coletados a 

fim de testar suas hipóteses (Spates, 1983). Critica-se ainda a imposição dedutiva 

(valores inferidos das situações e seu conteúdo específico deduzido por teórico 

atencioso) e a abstração (valores como um conceito abstrato que controlava as normas e 

estas o comportamento, sem, no entanto, provar empiricamente tal afirmação) (Gouveia, 

1998; Medeiros, 2011; Ros, 2006). Apesar destas críticas, a importância de Parsons 

deve ser reconhecida, visto que suas ideias contribuíram para a formação de teorias e 

concepções vigentes acerca dos valores. 

 

1.2.2.2 Clyde Kluckhohn 
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 Este antropólogo trouxe importantes contribuições para o estudo dos valores, 

tratando-os como “a) uma concepção, b) explícita ou implícita, c) própria de um 

indivíduo ou característica de um grupo, d) sobre o desejável, e) o que influencia a 

escolha dos modos, meios e fins existentes da ação” (Kluckhohn, 1951, p. 443).  

Considerá-los como concepção significa que os valores são abstratos, e, 

portanto, não podem ser observados diretamente, apenas inferidos por meio do 

comportamento. Por serem explícitos ou implícitos, admite-se que nem todos podem ser 

verbalizados. Mesmo os valores de um grupo são eles próprios do indivíduo e 

interpretados por cada um deles, podendo ser convertidos em algo privado da 

personalidade de cada um.  

Ademais, o autor considera tais construtos como desejáveis, isto é, algo 

compartilhado socialmente; não é um atributo específico de um objeto, uma situação ou 

instituição social, mas um princípio geral, que deve orientar a ação humana no contexto 

social; disto deriva as concepções atuais deste construto como positivos, desejáveis e 

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

desejáveis, os valores influenciam a escolha das formas, meios (valores instrumentais) e 

fins (valores terminais) existentes da ação. Em suma, Kluckhohn apresenta três 

elementos essenciais para compreender os valores: afetivos (desejáveis), cognoscitivos 

(concepção) e conativos (seleção) (Gouveia, 1998).  

 Tal como exposto, a teoria da ação representou um esforço por construir e firmar 

um esquema teórico que permitiria contemplar o comportamento humano desde a 

perspectiva das Ciências Sociais. Além disso, esta teoria compartilha a maioria dos 

elementos articulados nas mais recentes teorias, possibilitando testar mais eficazmente 

suas ideias, visto que poucos foram os dados empíricos coletados por estes autores 

(Gouveia, 1998; Medeiros, 2011). 
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1.2.3 Teoria da hierarquia das necessidades humanas 

 Diferente da visão socioantropológica dos autores supracitados, a obra de 

Abraham Maslow acerca da hierarquia das necessidades é uma das que mais contribuiu 

para as teorias de valores em se tratando do âmbito psicológico (Gouveia, 1998; 

Inglehart, 1991; Schwartz, 1992). Não poderia ser diferente, visto que a teoria 

maslowniana surgiu, especificamente, em contexto clínico (Ros, 2006). 

 Maslow (1971) define as necessidades como carências do organismo, a nível 

fisiológico, psicológico ou social, as quais produzem um estado de tensão que pode ser 

eliminado ou mantido em favor de sua satisfação. Ele parte de cinco princípios 

fundamentais para defini-las: (1) as necessidades humanas são relativamente universais 

(o que pode variar, em algumas culturas, é a forma de satisfazê-las); (2) são neutras ou 

positivas (assume a natureza benevolente do ser humano, considerando as necessidades 

como positivas); (3) obedecem a uma hierarquia (após a satisfação de uma necessidade 

básica, surge uma menos vital para o homem); (4) o homem caminha para a 

autorrealização (necessidade última); e (5) a pessoa é um todo integrado e organizado 

(por mais básica que seja a necessidade, tanto funções orgânicas quanto psicológicas 

estão agindo) (Gouveia, 1998).   

 Assim, os seres humanos possuem diversos tipos de necessidades, as quais estão 

hierarquicamente organizadas em: (a) fisiológicas, (b) segurança, (c) pertencimento e 

amor, (d) cognitivas, (e) estética, (f) estima e (g) autorrealização. As necessidades 

fisiológicas referem-se à carências de ordem interna que precisam ser satisfeitas para 

manter o organismo em funcionamento pleno, como as necessidades de comida, bebida 

e sexo. A necessidade de segurança se relaciona à busca pela estabilidade, proteção, 

segurança, ausência de medo, ansiedade e caos. A necessidade de amor é satisfeita por 

meio das relações sociais, como intimidade e contato familiar. A necessidade cognitiva 
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se refere à busca pelo conhecimento e significado das coisas. A necessidade de estética 

demonstra a ânsia pela beleza. Por fim, a necessidade de autorrealização se refere à 

busca do indivíduo por seu desenvolvimento pleno. Apenas é possível ascender na 

escala a fim de alcançar novas necessidades quando as necessidades básicas estão 

supridas. A busca por uma nova necessidade não é feita de forma abrupta, senão 

gradual, ao passo que a necessidade anterior vai sendo satisfeita (Maslow, 1943; Ros, 

2006). 

 Outra importante ideia deste autor é que existem certas condições as quais são 

pré-requisitos imediatos para a satisfação de necessidades básicas, como: liberdade de 

expressão de ideias, liberdade para investigar e buscar informação, liberdade para 

defender a si mesmo, justiça, honestidade e ordem no grupo. Portanto, estas condições 

não são consideradas fins em si mesmas, mas estão intimamente relacionadas com as 

necessidades básicas e as formas de alcançá-las (Maslow, 1943). 

 Em suma, Maslow (1943) fornece importantes contribuições tanto à área clínica 

– ao postular a benevolência do ser humano, uma das ideias que engendram a 

Abordagem Humanista – como à Psicologia Social, em especial, para a área dos valores 

humanos. Dentre as suas principais contribuições, destacam-se: (a) consideração de que 

todas as necessidades e, consequentemente, todos os valores são positivos; (b) 

consideração de que os valores podem representar necessidades deficitárias (como as 

necessidades fisiológicas); (c) diferenciação das temáticas de necessidades e valores. 

Além disso, para ele seria possível identificar os valores essenciais do ser humano 

quando pessoas que vivenciavam experiências muito positivas (felicidade, satisfação 

plena) fossem perguntadas acerca de seus valores (Maslow, 1954). 

 Diante do exposto, entende-se que estas primeiras contribuições possibilitaram 

suporte para o desenvolvimento de estudos que, cada dia mais, têm situado os valores 
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como um construto importante na Psicologia, tal como afirmara Rokeach (1973). A 

seguir, as principais teorias atuais acerca dos valores serão expostas. 

 
1.3 Modelos culturais e individuais de valores 

Atualmente, pode-se distinguir duas principais perspectivas acerca dos valores: a 

perspectiva cultural ou sociológica, em que a estrutura dos valores é estudada em 

função de cada cultura, tendo como representantes Hofstede (1984) e Inglehart (1977); e 

a perspectiva individual ou psicológica, em que os valores caracterizam as prioridades e 

orientam os indivíduos, e dela fazem parte Rokeach (1973), Schwartz (1994) e Gouveia 

(1998).  

 

1.3.1 Valores na perspectiva cultural 

 Nesta perspectiva, considera-se que os valores resultam da influência de uma 

série de variáveis sociais, políticas ou econômicas, e os estudos na área visam avaliar 

em que medida estas variáveis são responsáveis pela consolidação cultural de um perfil 

valorativo (Ros, 2006). Dentre os autores mais proeminentes da perspectiva cultural, 

cabe destacar Geert Hofstede (1984/1997) e Ronald Inglehart (1977). 

 

1.3.1.1 Valores individualistas e coletivistas de Hofstede 

 Geert Hofstede, como descrito em Culture’s Consequences (1984), no final da 

década de 1960 e início de 1970, extraiu seus dados primários de um banco derivado de 

subsidiários da multinacional IBM, em 72 países, produzindo um total de 116.000 

questionários. Este é considerado o maior estudo baseado na área organizacional já 

realizado. A partir desta publicação, Hofstede ganhou reconhecimento no âmbito dos 

valores a nível cultural. 
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 Nesta pesquisa, buscava-se entender acerca das atitudes e, especialmente, dos 

valores dos respondentes. Estes últimos são definidos por ele como “tendências gerais 

para preferir certos estados de coisas sobre outros” (Hofstede, 1997, p. 35); e 

representações de necessidades socialmente construídas e estabelecidas a partir das 

normas sociais e institucionais que regem os grupos e sociedades (Hofstede, 

1984/1997). Assim, este autor considera os valores como elementos centrais, analisando 

as prioridades valorativas a partir da cultura em que as pessoas estão inseridas. Esta, por 

sua vez, agiria como um programa mental, instruindo as pessoas acerca de ações, 

pensamentos e sentimentos, determinando parcialmente o comportamento socializado. 

Por meio de análises dos dados, foram observadas quatro dimensões centrais de 

variação transcultural: distância do poder, evitação da incerteza, masculinidade-

feminilidade e individualismo-coletivismo.  

A distância do poder compreende uma medida de aceitação ou negação da 

hierarquia, isto é, os membros menos poderosos das organizações e instituições aceitam 

e esperam que o poder seja distribuído de forma desigual; representa a desigualdade 

defendida de baixo para cima, indicando que tanto os líderes como os seguidores 

endossam a desigualdade.  

A evitação da incerteza aponta o grau de ansiedade e preocupação das pessoas 

frente a situações inesperadas ou incertas, refletindo a busca dos indivíduos pela 

verdade; culturas que enfatizam esta dimensão tendem a minimizar a possibilidade de se 

deparar com o desconhecido, controlando-se por meio de regras rígidas.  

A masculinidade-feminilidade representa a distribuição de papéis entre os sexos, 

indicando ênfase no materialismo, no caso de masculinidade, ou ênfase nas relações 

interpessoais, no caso de feminilidade; assertividade e competitividade versus modéstia 

e carinho.  
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E, por fim, individualismo-coletivismo, o qual expressa o quanto as pessoas de 

uma sociedade se avaliam como responsáveis ou independentes de outras pessoas; em 

culturas individualistas os laços entre os indivíduos são soltos, enquanto em culturas 

coletivistas, desde o nascimento, as pessoas são integradas de forma forte e coesa, 

protegendo uns aos outros em troca de uma lealdade inquestionável (Hofstede, 1984; 

McSweeney, 2002). Esta dimensão foi a que obteve maior repercussão, principalmente 

por volta da década de 1980; segundo Kagitçibasi (1987), o individualismo-coletivismo, 

praticamente, chegou a definir toda uma década de pesquisa.  

Com o decorrer das pesquisas, foram sugeridas algumas modificações nesta 

teoria. Schwartz (1994), por exemplo, considera dois tipos de coletivismo e dois tipos 

de individualismo. Para ele, há um coletivismo mais endogrupal (similar ao proposto 

por Triandis), o qual respaldaria os valores de conservação (exemplo, valorização da 

tradição, segurança e obediência), a nível cultural; e outro que representaria os valores 

de compromisso igualitário (exemplo, igualdade, justiça social, ser honesto). Quanto ao 

individualismo, haveria um tipo de competência (exemplo, ter êxito, ser capaz, 

ambicioso), e outro denominado autonomia intelectual e afetiva (exemplo, desfrutar a 

vida, ter uma vida variada, criatividade) (Ros, 2006). 

 Em estudo recente, Taras, Kirkman e Steel (2010) usaram dados de 598 estudos 

(200.000 indivíduos) a fim de realizar uma metanálise das quatro dimensões de valores 

propostas por Hofstede. Os principais achados foram de que os valores predisseram 

resultados no nível individual de análise (ρ = 0,18); o poder preditivo dos valores 

culturais foi significativamente menor do que o dos traços de personalidade e dados 

demográficos para certos resultados (exemplo, absenteísmo e rotatividade), mas foi 

significativamente maior para outros (exemplo, comprometimento organizacional); os 

valores culturais foram mais fortemente relacionados às emoções, seguido por atitudes, 
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comportamentos, e, finalmente, o desempenho no trabalho; eles também foram mais 

fortemente relacionados com resultados para gestores, pessoas mais velhas e mais 

educadas; ademais, os resultados foram mais fortes no ensino básico. 

 Em suma, Hofstede (1984) contribuiu com a área ao apresentar uma teoria que 

se propõe a estudar os valores a nível cultural. Em especial, a distinção entre 

individualismo e coletivismo se tornou o principal desafio para a aplicabilidade 

universal das teorias psicológicas ocidentais (Triandis, 1995). Esta teoria continua 

exercendo grande influência na Psicologia Social, Psicologia Organizacional e 

Psicologia Transcultural, especialmente na área dos valores humanos. 

 Contudo, este modelo tem recebido algumas críticas. Por exemplo, Hofstede deu 

a entender que o individualismo surge a partir do desenvolvimento econômico, onde a 

sociedade abandona o estilo coletivista. Na realidade, isto não é confirmado, haja vista 

que as sociedades contemporâneas são compostas tanto por elementos individualistas 

quanto coletivistas (Sinhá & Tripathi, 1994). O modelo não leva em conta alguns 

fatores que consideram coletivismo e individualismo como legítimos e independentes, 

definindo-os como polos de uma única dimensão (Gouveia, 2003).  

Sua teoria parte, essencialmente, do empirismo e não de um embasamento 

teórico. Ademais, os dados de Hofstede foram muito heterogêneos e, em alguns países a 

amostra foi muito pequena e pouco representativa da população; por exemplo, em Hong 

Kong e Singapura, foram incluídos apenas 71 e 58 respondentes, respectivamente. Este 

autor também é criticado por considerar que as respostas dos entrevistados são 

puramente relacionadas com a “pré-programação inconsciente dos valores”, não 

considerando a possibilidade de vieses de resposta. Por fim, critica-se a ideia de ele 

supor a generalização de sua amostra para níveis culturais de análise, considerando cada 
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nação como uma cultura nacional uniforme; por exemplo, ele considera a sua amostra, 

de trabalhadores da IBM, como “amostra nacional” (McSweeney, 2002). 

 

1.3.1.2 Valores materialistas e pós materialistas de Inglehart 

 Por meio da obra The silent revolution, Inglehart (1977) se consagrou como um 

dos mais importantes teóricos recentes sobre os valores humanos, tanto nas Ciências 

Sociais quanto Políticas. Hoje, tal como Shalom Schwartz é o grande nome dos valores 

humanos na Psicologia, Ronald Inglehart o é na Sociologia (Gouveia, 1998). O 

interesse maior deste autor era sobre a natureza das mudanças culturais, bem como suas 

causas e consequências, isto é, ele procurou lidar com mudança de sistemas de crenças e 

seu impacto na mudança social e política (Inglehart, 1991; Inglehart & Welzel, 2010). 

 Sua teoria partiu de uma análise de dados coletados durante 17 anos, em 

diversos países, contando com mais de 100.000 respondentes. Inglehart (1991) 

observou que as mudanças que ocorriam nas sociedades tendiam a ser graduais, 

refletindo alterações produzidas nas experiências formativas que moldavam as 

diferentes gerações. Estudar essas mudanças de gerações fez com que ele observasse 

que os valores são acometidos por uma mudança intergeracional da ênfase na segurança 

econômica e física em direção a uma maior ênfase em valores de auto expressão, bem-

estar subjetivo e preocupação com qualidade de vida (Inglehart & Baker, 2000). 

 Com estas ideias e partindo da teoria da hierarquia das necessidades de 

Maslow (1954), Inglehart (1977) postulou a existência de dois polos de uma dimensão: 

o materialismo e o pós-materialismo. A dimensão materialista refere-se à satisfação de 

necessidades básicas, fisiológicas; prevalece em sociedades menos desenvolvidas, em 

que não são satisfeitas as necessidades de segurança física e econômica. Por outro lado, 

o pós-materialismo refere-se às necessidades mais elevadas, originárias da satisfação 
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materialista, como necessidades intelectuais, de autoestima e de autorrealização; 

concerne a sociedades mais industrializadas.  

 Assim, este autor sugere que as orientações valorativas são organizadas 

hierarquicamente em um continuum unidimensional, variando de materialistas a pós-

materialistas. Uma vez satisfeitas as necessidades fisiológicas (básicas), os indivíduos 

desenvolvem necessidades de ordem superior, pós-materialistas (Held, Muller, Deutsch, 

Grzechnik, & Welzel, 2009). Inglehart e Welzel (2010) sugerem que a transição de uma 

orientação material para uma pós-material é apenas uma manifestação específica de 

uma mudança de valor mais abrangente para uma maior emancipação humana. 

 Inglehart (1977) decorre sua teoria partindo de dois pressupostos principais: a 

hipótese de escassez e a hipótese de socialização. A hipótese de escassez afirma que as 

prioridades dos indivíduos refletem seu meio ambiente socioeconômico, sendo que as 

pessoas atribuem maior importância subjetiva aquilo que é escasso, ou seja, valorizam 

aquilo de que mais necessitam. Já a hipótese de socialização implica que a relação entre 

o meio ambiente socioeconômico e as prioridades valorativas não possue um ajuste 

imediato, visto que decorrem do contexto em que as pessoas foram socializadas no 

início de suas vidas, sendo seus valores reflexos das condições prevalentes neste 

período; assim, o processo de socialização pelo qual as pessoas passam é determinante 

para indicar suas prioridades (Gouveia, 1998).  

 Destas ideias iniciais, outras foram tendo lugar. Por exemplo, Inglehart e 

Welzel (2005) apresentam os conceitos de valores secular-racional e de auto-

expressão. Sociedades modernas, com domínio industrial e econômico, caracterizam-se 

por terem crenças secular-racional, enquanto sociedades pós-modernas, normalmente, 

têm alta pontuação global em valores de auto-expressão. No Iluminismo, por exemplo, 

há uma mudança de orientações de valor tradicional para uma orientação secular-
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racional, em que a superstição e religião são substituídas pela racionalidade. A mudança 

de valores de sobrevivência para valores de auto expressão reflete o desenvolvimento 

do pós-materialismo, emergindo estes em sociedades na qual a sobrevivência está 

garantida. Enquanto valores de orientação tradicional incluem religiosidade e respeito 

pela autoridade, por exemplo, os valores orientados a auto-expressão incluem 

aspirações de liberdade e justificação da homossexualidade (Held et al., 2009). 

 Até hoje esta teoria é bastante utilizada e exerce forte importância no cenário 

dos valores humanos, sendo responsável por um grande arcabouço teórico e empírico. 

Esta teoria já conta com amostras de 97 países, as quais representam quase 90% da 

população mundial. Dentre as suas principais contribuições, destaca-se a ideia de que os 

valores podem mudar, mas que eles continuam a refletir o patrimônio cultural de uma 

sociedade. Assim, Inglehart é importante no campo de mudanças e desenvolvimento de 

valores a nível cultural, postulando que o progresso da sociedade ocasiona em 

alterações previsíveis nos valores (Inglehart & Welzel, 2010). Seus estudos têm 

enfocado esses processos de mudança de valores, por exemplo, no contexto político 

(Inglehart & Welzel, 2009, 2010; Torgler & Dong, 2008), econômico (Arikan, 2011; 

Inglehart, 2000) e religioso (Fjellvang, 2011; Reher, 2011), sempre em âmbito global. 

 Apesar das contribuições de Inglehart, sua teoria não está isenta de críticas. 

Critica-se, por exemplo, o fato de Inglehart (1977) considerar que as sociedades seguem 

em direção ao pós-materialismo, especialmente quando se tornam mais ricas e 

desenvolvidas. Na realidade, esta posição nem sempre é observada (Kid & Lee, 1997), 

sendo necessário investigar se a riqueza é realmente o fator preponderante para esta 

mudança.  

 Ademais, mesmo havendo evidências transculturais para essa estrutura, critica-

se o fato deste autor considerar o modelo dos valores com base em um eixo bipolar, em 
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que os valores materialistas estariam em um polo e os pós-materialistas em outro. 

Afinal, em diversos países tais dimensões se confundem ou se coadunam, não sendo 

adequado tratá-las como polos opostos de uma mesma dimensão (Gouveia, 1998). Sua 

medida, World Values Survey, também tem sofrido críticas devido a sua natureza 

ipsativa, em que há a dependência de todos os itens; entretanto, Inglehart justifica que 

isto não é um problema metodológico, e sim algo necessário devido a existência de um 

polo contínuo e unidimensional (materialismo-pós-materialismo) (Held et al., 2009). 

Por fim, a ideia de que os valores também variam unidimensionalmente, de valores 

tradicionais e sobrevivência à auto-expressão, não parece adequada, visto que pesquisas 

de valores a nível pessoal têm mostrado que as pessoas podem priorizar ambos; afinal, 

os valores não são excludentes (Gouveia, 2003; Gouveia et al., 2010). 

 
1.3.2 Valores na perspectiva individual 

 Quanto à perspectiva individual dos valores humanos, sabe-se que as teorias que 

utilizam tais abordagens são úteis para caracterizar as prioridades que orientam os 

indivíduos e as bases motivacionais nas quais são apoiados os valores, servindo 

igualmente para entender as diferenças entre os indivíduos ou grupos que os priorizam 

(Ros, 2006). Neste momento, tratar-se-ão as contribuições de Rokeach (1973), Schwartz 

(1992) e Gouveia (1998, 2003, 2012). 

 
1.3.2.1 Valores instrumentais e terminais de Rokeach 

Milton Rokeach é um renomado pesquisador no campo dos valores e tem sido 

considerado um dos que mais contribuíram para os avanços na área da Psicologia. 

Ademais, antes dos trabalhos dele, as principais revistas que tratavam desta temática 

eram referentes à ética ou religião (Gouveia, 1998). Assim, devido as suas 
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contribuições, em especial para as teorias recentes dos valores humanos (Schwartz, 

1992; Gouveia, 1998, 2003), Rokeach tem sido considerado o pai desta área. 

 Segundo Rokeach (1973), para que uma concepção sobre a natureza dos valores 

seja cientificamente fértil, é necessário que ela seja intuitiva e, ao mesmo tempo, 

passível de ser definida operacionalmente. Com base nisso, ele estabelece cinco 

pressupostos básicos, a saber: (1) o número de valores que uma pessoa possui é 

relativamente pequeno; (2) as pessoas possuem os mesmos valores independentemente 

da cultura; (3) os valores são organizados em sistemas de valores; (4) os antecedentes 

dos valores podem ser determinados pela cultura, sociedade, instituições e 

personalidade de cada indivíduo; e (5) as manifestações dos valores são dadas em 

fenômenos considerados dignos de serem estudados e entendidos pelos pesquisadores 

das Ciências Sociais.   

 Baseado em tais pressupostos, este autor conceituou os valores como prioridades 

axiológicas que guiariam a vida das pessoas, podendo ser concebidos como “uma 

crença duradoura de que um modo específico de comportamento ou estado último de 

existência é pessoal ou socialmente preferível a um modo de comportamento ou estado 

final de existência oposto ou inverso” (Rokeach, 1973, p. 5). Assim, ele os concebe 

como crenças transituacionais, hierarquicamente organizadas, que, quando 

internalizadas, passam a agir como guia do comportamento humano, tornando-se 

critério para julgar a si próprio, aos outros ou a situações particulares (Rokeach, 1981). 

Afirma também que um valor é uma preferência e uma concepção do preferível, bem 

como uma concepção de algo que é pessoal e socialmente preferível (Gouveia, 1998; 

Rokeach, 1973).  

 Além disso, ele afirma que os valores são a) crenças prescritivas, isto é, que 

dizem o que é adequado e inadequado fazer; b) organizados segundo um critério de 
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importância; c) a maioria dos valores são estáveis e orientam as decisões pessoais 

porque são internalizados durante o processo de socialização e porque alguns (os que a 

pessoa considera mais importantes) constituem o núcleo de suporte da personalidade; e 

d) um valor refere-se a um modo de conduta ou estado final de existência (valores 

instrumentais e terminais) (Ros, 2006). 

 Quanto a esta última colocação, Rokeach (1973), tendo em vista as 

contribuições de Kluckhohn (1951), concluiu que os valores humanos podem ser 

classificados de duas formas: como valores instrumentais ou terminais. O primeiro tipo 

reflete os valores que são adotados como um meio para alcançar o que é desejável e 

representam modos de comportamento (por exemplo, ambicioso e responsável); 

enquanto o segundo diz respeito àqueles que são realmente desejáveis (por exemplo, 

igualdade e felicidade). Os valores instrumentais são subdivididos em morais, os quais 

sua transgressão provoca culpa, e possuem um foco interpessoal (por exemplo, honesto 

e responsável); e de competência, os quais sua transgressão provoca vergonha, e 

possuem um foco intrapessoal (como, lógico e inteligente). Já os valores terminais, 

podem ser divididos em valores pessoais, centrados no indivíduo e com foco 

intrapessoal (por exemplo, salvação e harmonia interior); e valores sociais, os quais se 

centram na sociedade e possuem um foco interpessoal (por exemplo, mundo de paz e 

amizade verdadeira). Rokeach (1973) estima que o número total de valores terminais 

que uma pessoa possui é aproximadamente uma dúzia e meia e que o número total de 

valores instrumentais é várias vezes este número, talvez cinco ou seis dúzias. 

Com base nos estudos sobre as funções das atitudes, Rokeach (1973) concebeu 

seis funções dos valores, como segue: 1) critérios de orientação (tarefas como julgar, 

comparar, persuadir e racionalizar crenças, atitudes e comportamentos que de outro 

modo seriam pessoal ou socialmente condenados moralmente); 2) resolução de 
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conflitos e tomada de decisão (organização de princípios e regras aprendidos que 

ajudam a fazer uma escolha entre alternativas, solucionar conflitos e tomar decisões); 3) 

motivacional (os valores como guias das ações humanas no cotidiano, expressando suas 

necessidades básicas); 4) adaptativa (alguns valores dão ênfase a modos de conduta ou 

estados finais que são de orientação adaptativa ou dirigidos para a utilidade); 5) ego-

defensiva (sentimentos ou ações pouco aceitos podem ser modificados em algo mais 

aceitável, por meio de processos de racionalização e formação defensiva); e 6) 

conhecimento ou autorrealização (os valores fomentam a busca de significado e 

compreensão de si e do mundo e, consequentemente, a autorrealização). Deste modo, os 

valores são considerados essenciais à conduta humana e intimamente relacionados à 

mesma. 

Diante do exposto, a importância de Rokeach para o avanço dos estudos sobre os 

valores parece evidente. Por exemplo, em busca realizada no Google Acadêmico no dia 

20 de dezembro de 2012, ao incluir os termos “instrumental and terminal values + 

Rokeach”, foram encontradas 3.440 referências que citam estes termos em alguma parte 

do texto, sendo 886 referentes aos últimos cinco anos. A seguir, são expostas as 

principais contribuições e críticas à teoria de Rokeach (1973). 

 

Contribuições e Críticas 

Dentre as principais contribuições de Milton Rokeach à área dos valores 

humanos, destacam-se: (1) sintetizou conceitos e reuniu ideias de perspectivas 

diferentes e sugeriu uma abordagem transdisciplinar; (2) fez uma distinção entre 

valores, atitudes e traços; (3) apresentou uma definição específica para os valores 

humanos e os sistemas de valores; (4) propôs um instrumento para medir os valores 

humanos; e (5) comprovou que os valores são centrais no sistema cognitivo, além de 
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diferenciar valores instrumentais e terminais (Gouveia, Martinez, Meira, & Milfont, 

2001). Ressalta-se também o desenvolvimento do método de autoconfrontação no 

contexto de mudança de valores (Gouveia et al., 2011), o qual fundamenta-se na ideia 

de que alguns valores formam parte fundamental da personalidade, sendo essenciais na 

definição do autoconceito, e funcionando como guias de atitudes e comportamentos. 

Neste método, as pessoas são levadas a confrontar valores com os de um grupo de 

referência positivo que tenha um perfil de valores associados a determinado 

comportamento, o que se deseja incentivar. Parte-se do princípio de que o contraste 

entre seus valores e os do grupo de referência positivo induz a uma mudança de valores, 

e, por conseguinte, de comportamento (Ros, 2006). 

Mesmo diante de tais feitos, Rokeach também não está imune a críticas, tanto de 

ordens teóricas quanto metodológicas.  Por exemplo, ele reconhece que o procedimento 

utilizado para a seleção de suas listas de valores foi eminentemente intuitivo, não sendo 

possível que outros pesquisadores, trabalhando independentemente, chegassem as 

mesmas listas de 18 valores terminais e 18 instrumentais (Rokeach, 1973). Críticas a tal 

forma de se pensar os valores já eram feitas por Maslow (1971), ao afirmar que os 

valores não são “meras projeções dos desejos do pesquisador, alucinações ou estados 

puramente emocionais carentes de toda referência cognitiva” (p. 134). Além disso, 

Rokeach não apresenta uma estrutura em fatores ou dimensões, e sua medida, de 

natureza ipsativa, sugere dependência entre as pontuações de um mesmo indivíduo; por 

ser ordinal, esta medida representa somente postos e não quantidades que podem ser 

adicionadas (Chaves, 2006; Tamayo, 2007). Gouveia et al. (2011) afirmam ainda que 

Rokeach (1973) restringiu sua amostra a estudantes universitários estadunidenses, não 

se preocupando em estabelecer vínculos com pesquisadores de outros países; por fim, 
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seu instrumento, da forma como foi pensado, dificulta a utilização em investigações 

transculturais. 

 
 

1.3.2.2 Tipos Motivacionais de Schwartz 

Apesar das contribuições inegáveis de Rokeach ao estudo dos valores, Schwartz 

tem sido considerado o principal referencial da área, desde a década de 1980, com 

pesquisas transculturais. Com ele, os valores humanos tornaram-se um dos mais 

destacados temas em Psicologia Social (Rohan & Zanna, 2003) e Psicologia 

Transcultural (Smith & Schwartz, 1997). Ademais, este autor desenvolveu duas teorias 

sobre os valores, uma em âmbito cultural (Schwartz, 2006) e outra individual 

(Schwartz, 1992, 2005). Neste momento, apenas este último tipo será abordado. 

Schwartz e Bilsky (1990) concebem os valores humanos como concepções do 

desejável que interferem na maneira como as pessoas selecionam suas atitudes e 

avaliam os eventos, transcendendo situações específicas, guiando as ações humanas e 

sendo organizados de acordo com sua importância relativa. Neste sentido, os valores 

são concebidos como atendendo a metas motivacionais e visando à satisfação de 

necessidades humanas. Tal definição demonstra elementos que foram agregados de 

outras teorias, como as de Kluckhohn (princípio do desejável) e Rokeach (natureza 

motivacional e importância relativa). 

Em sua teoria, Schwartz (1992, 2005, 2009) identifica motivações básicas que 

caracterizariam os indivíduos, as quais se esperaria que fossem reconhecidas em todas 

as culturas. Esta susceptibilidade à universalidade ocorre porque os valores estão 

fundamentados em um ou mais dos três requisitos universais da existência humana, 

quais sejam: necessidades dos indivíduos como organismos biológicos, requisitos de 

interação social coordenada e necessidades de sobrevivência e bem-estar grupal 
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(Schwartz & Bilsky, 1987). Entretanto, mesmo havendo uma estrutura comum a todos, 

a importância que cada indivíduo ou grupo denota aos valores é que será 

substancialmente diferente; deste modo, as prioridades axiológicas são individuais e 

específicas, mas a estrutura que as deriva é universal (Schwartz, 2011).  

Com base nessas ideias, Schwartz identificou dez tipos motivacionais (valores 

específicos), são eles: autodireção (por exemplo, criatividade e independência), 

estimulação (por exemplo, audacioso e uma vida excitante), hedonismo (por exemplo, 

prazer e vida prazerosa), realização (por exemplo, ambicioso e obter êxito), poder (por 

exemplo, poder social e riqueza), benevolência (por exemplo, honesto e lealdade), 

conformidade (por exemplo, polidez e auto-disciplinado), tradição (por exemplo, 

devoto e honra aos pais), segurança (por exemplo, segurança familiar e ordem social) e 

universalismo (por exemplo, tolerante e igualdade) (Schwartz, 2006).  

 Estes valores se comportariam de acordo com um padrão, em uma estrutura 

circular (quase circumplexa) organizada em termos de compatibilidade e conflito. 

Nesta, tipos motivacionais conflituosos (por exemplo, benevolência e poder) localizar-

se-iam em direções opostas, emanando do centro, enquanto os tipos compatíveis (por 

exemplo, conformidade e segurança) estariam nas adjacências, ao redor do círculo 

(Knafo, Roccas, & Sagiv, 2011); em outras palavras, as relações de (in) compatibilidade 

entre os valores são deduzidas a partir da proximidade que eles ocupam em um espaço 

bidimensional. Deste modo, esta estrutura diz respeito a tais relações de conflito e 

congruência entre os tipos motivacionais, e não a sua importância relativa (Schwartz, 

2011). Esta estrutura pode ser observada na figura a seguir. 
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Figura 1. Estrutura circular de compatibilidade e conflito de Schwartz (1992) 

 

 Como observado, o modelo proposto por Schwartz apresenta duas dimensões 

bipolares, as quais representam as oposições entre valores concorrentes. A primeira 

dimensão localiza-se no eixo horizontal, e é composta por Abertura à Mudança 

(estimulação e autodireção) e Conservação (segurança, conformidade e tradição); 

representa o conflito entre valores que enfatizam a independência de pensamento, ações 

e sentimentos, e aqueles que enfatizam a ordem e a resistência a mudanças. A segunda 

dimensão é formada pela oposição da Autopromoção (poder, realização e hedonismo) e 

Autotranscendência (universalismo e benevolência); representa o conflito entre valores 

que enfatizam a preocupação com interesses próprios, e aqueles que se preocupam com 

o bem-estar e interesse dos outros. 

Em suma, esta teoria tem sido intensamente estudada em pesquisas transculturais, 

principalmente em amostras de estudantes e professores. Nestas pesquisas, realizadas 

nos cinco continentes e em mais de 70 países, observou-se que o significado dos dez 
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tipos de valores é semelhante na maioria das culturas, com fortes evidências acerca das 

hipóteses de conteúdo e estrutura. As implicações de tais achados são importantes para 

a área de valores humanos e, especialmente, para a teoria de Schwartz, visto que 

possibilitam a comparação de grupos diferentes no que diz respeito a tais valores (Knafo 

et al., 2011). 

 

Pesquisas recentes e perspectivas futuras 

 Em busca realizada no Google Acadêmico no dia 20 de dezembro de 2012, 

incluindo os termos “Theory of basic human values”, foram encontradas 934 referências 

que citam esta teoria em alguma parte do texto, sendo 576 citações referentes aos 

artigos dos últimos cinco anos. Isto demonstra o amplo alcance que a teoria de Schwartz 

possui no panorama atual de valores. Ademais, diversos são os estudos que têm sido 

realizados a fim de comprovar o modelo teórico proposto por ele (Bilsky, Janik, & 

Schwartz, 2010; Davidov, Schmidt, & Schwartz, 2008; Schwartz & Lifschitz, 2009) ou 

relacioná-lo a variáveis diversas, como escolha política (Schwartz, Caprara, & 

Vecchione, 2010), comportamentos de risco (Liu et al., 2007) e auto estima (Lonnqvist 

et al., 2009). Estudos recentes também têm enfocado novas formas de avaliar a teoria, 

como a nível longitudinal (Bardi, Lee, Sountar, & Towfigh, 2009), genético (Knafo & 

Spinath, 2010) e, principalmente, experimental (Jacoby, 2006; Karremans, 2007; Maio, 

Cheung, Pakizeh, & Rees, 2009; Verplanken, Trafimow, Khusid, & Steentses, 2009).  

 Schwartz (2011) aponta que ainda há muito a ser investigado em sua teoria. Por 

exemplo, ele afirma que se poderia dedicar maior atenção na busca de respostas para as 

seguintes questões: como os fatores genéticos e biológicos influenciam nas prioridades 

valorativas? Quais as emoções despertadas ao violar valores específicos e como o tipo 

de violação influencia nessas emoções? Como as condições culturais, pessoais e sociais 
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influenciam nos valores específicos? Quais as diferenças no padrão de dissonância 

cognitiva entre países ocidentais e orientais e como este fenômeno influencia na 

mudança de valores em tais países? 

 

Contribuições e críticas 

 Tal como exposto, esta teoria trouxe inegáveis contribuições ao mundo 

acadêmico, sendo a que maior prestígio possui na área dos valores, contando com um 

grupo extenso de pesquisadores espalhados pelos cinco continentes. Dentre suas 

principais contribuições, destaca-se a operacionalização e testagem de algumas ideias de 

Rokeach (1973), a exemplo das hipóteses de conteúdo e estrutura. Ademais, apresentou 

novas formas de mensuração de valores; propôs a noção de tipos motivacionais; 

apresentou dez tipos motivacionais pretensamente universais; e sugeriu relações 

estruturais entre os valores instrumentais e terminais.  

 Não obstante, muitos teóricos vêm apontando falhas aos postulados de Schwartz 

(Gouveia, 1998; Molpeceres, 1994). Por exemplo, este autor não apresenta uma base 

teórica subjacente à origem dos valores e de seus tipos motivacionais. Este fato leva a 

uma indeterminação do número exato de valores, por vezes aparecendo como dez tipos, 

e, em outros momentos, reduzindo-os a sete (Davidov et al., 2008). Além disso, a 

hipótese sobre o conflito entre valores denota uma ausência de um pressuposto teórico 

acerca da natureza humana ou da concepção do desejável. O autor também desconsidera 

dimensões que parecem essenciais quando se pensa os valores como representações 

cognitivas das necessidades, como é o caso da subfunção existência (Gouveia et al., 

2011). Por fim, algumas pesquisas têm apresentado resultados ambíguos no que se 

refere à estrutura pretensamente universal de Schwartz e a hipótese de invariância 

fatorial para os dez tipos motivacionais (Davidov et al., 2008); e pesquisadores 
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independentes têm encontrado dificuldades em corroborar sua estrutura valorativa, 

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

motivacionais (Perrinjaquet, Furrer, Marguerat, Usunier, & Cestre, 2007). 

  

1.3.2.3 Teoria Funcionalista dos Valores Humanos 

Após intenso estudo acerca das contribuições e teorias na área dos valores 

humanos, e tendo em vista as limitações das teorias pré-existentes, em especial no que 

concerne a fonte e natureza dos valores, Gouveia (1998, 2003; Gouveia et al., 2011) 

propõe a Teoria Funcionalista dos Valores Humanos. Supõe-se que os valores definem 

modos de orientação que são disponíveis a todas as pessoas, embora adotados de 

maneiras distintas de acordo com a experiência pessoal e o contexto sociocultural de 

cada um (Gouveia, 1998). Ademais, tal como as necessidades, os valores possuem um 

número limitado (Gouveia et al., 2011). 

Teoricamente fundamentado, este modelo assume quatro pressupostos: (1) 

assume a natureza benevolente do ser humano (Maslow, 1954), considerando, portanto, 

que todos os valores são positivos e desejáveis (Kluckhon, 1951); (2) considera os 

valores como princípios que guiam os indivíduos (Rokeach, 1973); (3) reconhece sua 

base motivacional (Inglehart, 1977; Maslow, 1954); e (4) considera apropriado tratá-los 

como terminais (Rokeach, 1973), ou seja, expressam um propósito em si mesmo e 

representam metas superiores que vão além daquelas que surgem biologicamente 

(Gouveia et al., 2011). 

Com base nos pressupostos supracitados, Gouveia (1998) formula a seguinte 

definição: os valores humanos básicos são “a) categorias de orientação, b) consideradas 

como desejáveis, c) baseadas nas necessidades humanas e nas pré-condições para 

satisfazê-las, d) adotadas por atores sociais, e) podendo variar em suas magnitudes e nos 
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elementos que as definem” (Gouveia, 1998, p. 293). A seguir, cada aspecto enfatizado 

nesta definição será melhor discutido. 

Categorias de orientação. Ao utilizar o termo “categoria”, Gouveia (1998) deixa 

claro que considera os valores como algo diferente de conceitos outros como crenças, 

as quais se referem a condutas ou situações específicas, enquanto os valores são mais 

abstratos; atitudes, as quais são organização de várias crenças quanto a um objeto ou 

situação específica, estão em maior número e são menos resistentes a mudanças que os 

valores (Rokeach, 1973); necessidades, que, como dito por Kluckhohn (1951), ajudam 

na criação dos valores, mas são mais relacionadas à ideia de escassez, enquanto os 

valores incorporam a ideia da socialização (Inglehart, 1991); e, ideais, os quais levam a 

uma conotação de inalcançável, oposta a ideia do desejável e possível, apresentada por 

Kluckhohn (1951). Considerar os valores como categorias também permite concebê-los 

como construtos latentes, cuja presença se faz perceber no dia-a-dia das pessoas 

(Gouveia, 2003).  

Consideradas como desejáveis. Neste ponto, um adendo merece ser feito. Um 

valor não é apenas algo desejável pelo indivíduo, implicando em algo correto e 

justificável; é também algo que a cultura contribui para que o indivíduo dê uma maior 

importância a determinado conjunto de valores. Deste modo, valores humanos estão 

intrinsecamente associados à desejabilidade social, alguns mais do que outros, fato que 

pode contribuir para que haja maior número de correlações positivas entre os mesmos 

(Gouveia, 2003). Este fator, também exerce influência no instrumento de medida 

adotado que, por ser de autorrelato (Questionário de Valores Básicos - QVB), como 

posteriormente será explicado, leva as pessoas a atribuírem mais importância àquilo que 

pensam ser esperado pela sociedade.  Ainda é necessário destacar que o fato de os 
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valores serem desejados pelos indivíduos faz com que aumente a sua resistência a 

mudanças (Rokeach, 1973).  

Baseadas nas necessidades e nas pré-condições para satisfazê-las. 

Diferentemente de Rokeach (1973) e Schwartz (1992) que assumem que as 

necessidades podem ser “transformadas em valores”, Gouveia (1998, 2003) considera 

apenas que são representações cognitivas de necessidades e pré-condições para 

satisfazê-las, que correspondem aos valores que guiam o comportamento no sentido de 

evitar a predominância de interesses estritamente pessoais em questões que possam 

ameaçar a harmonia social (Gouveia, 1998, 2003).  

Adotadas por atores sociais. Ao assumirem padrões desejáveis, as pessoas 

concebem os valores como sendo parte do seu repertório cognitivo. Eles são, deste 

modo, assumidos racional e/ou moralmente pelos indivíduos e não construídos por eles, 

fato este que justifica o caráter desejável ou preferível dos valores mediante outras 

pessoas (Gouveia, 1998, 2003). 

Podendo variar em suas magnitudes e nos elementos que as definem. Não é 

quanto aos valores que as pessoas se diferenciam. Os valores são os mesmos de 

qualquer cultura, época ou clero, mudam-se, na verdade, as prioridades ou magnitudes 

dadas a eles. Ademais, alguns valores podem ter a mesma importância que outros, visto 

que a vida humana nem sempre é ipsativa, sendo apenas necessário escolher 

forçosamente um deles se o indivíduo se deparar com uma situação limite (Gouveia, 

1998; Maslow, 1954). Quanto aos elementos definidores dos valores, devido ao fato de 

eles serem construtos latentes, como concebe a teoria, podem ser operacionalizados em 

diferentes itens; as subfunções são as mesmas em qualquer lugar, mas os itens podem 

variar. Por exemplo, para representar a subfunção interativa, como tratada 

posteriormente, costuma-se utilizar os valores apoio social, convivência e afetividade; 
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poder-se-ia pensar em valores diferentes para esta mesma subfunção, como amizade, 

carinho e amor. 

Fundamentalmente, a Teoria Funcionalista dos Valores Humanos, tal como o 

nome sugere, foca nas funções que os valores exercem. Apesar de serem escassos os 

estudos que enfocam as funções dos valores, Gouveia (1998, 2003; Gouveia et al., 

2009) identificou duas delas que parecem ser consensuais: guiam as ações do homem 

(tipo de orientação; Rokeach, 1973) e expressam suas necessidades (tipo de motivador; 

Inglehart, 1977). A primeira função refere-se a uma dicotomia conhecida na literatura, 

principalmente, refletida nas ideias de individualismo-coletivismo (Hofstede, 1984). Os 

valores guiam o comportamento do indivíduo em uma orientação pessoal – indivíduos 

centrados neles mesmos, egocêntricos, e com foco intrapessoal – ou social – indivíduos 

centrados na sociedade, que enfatizam o grupo e com foco interpessoal. Os valores 

pessoais são subdivididos em valores de experimentação e realização, enquanto os 

valores sociais subdividem-se em interativos e normativos. Não obstante, Gouveia 

(1998, 2003; Gouveia et al., 2009) inova ao apresentar um terceiro grupo, que se situa 

entre e são compatíveis com os valores pessoais e sociais: os valores centrais. Estes 

valores são a base organizadora ou espinha dorsal dos outros, e podem ser subdivididos 

em valores de existência e suprapessoais. 

Quanto à segunda função – expressão de suas necessidades básicas – os valores 

podem ser classificados como materialistas (pragmáticos), os quais dizem respeito a 

ideias práticas, orientação para metas específicas e regras normativas, ou humanitários 

(idealistas), os quais expressam uma orientação universal, baseada em ideais e 

princípios abstratos (Gouveia et al., 2009; Inglehart, 1977).  

 A combinação das duas dimensões funcionais dos valores forma uma estrutura 

com configuração duplex, com duas facetas axiais. O eixo horizontal representa a 
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primeira faceta, e corresponde ao tipo de orientação (social, central ou pessoal), 

enquanto a segunda faceta é representada pelo eixo vertical, o qual corresponde ao tipo 

de motivador (materialista ou humanitário). O cruzamento dos eixos origina uma 

estrutura 3x2, composta por seis subfunções dos valores, distribuídas de forma 

equitativa: interativa, normativa, suprapessoal, existência, experimentação e realização. 

Estas compõem seis quadrantes: social-humanitário, social-materialista, central-

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

estrutura anteriormente explicitada pode ser melhor compreendida por meio da figura a 

seguir. 

 

 

	  

Figura 2. Dimensões, funções e subfunções dos valores básicos, adaptado de Gouveia 
(2012)	  

 

A subfunção interativa (social-humanitário) compreende as necessidades de 

pertença, amor e filiação (ex: afetividade, apoio social e convivência). A subfunção 

normativa (social-materialista) representa o controle e as pré-condições indispensáveis à 

satisfação das necessidades, indicando a importância de preservar normas, tradições e 

culturas (ex: obediência, religiosidade e tradição). A subfunção suprapessoal (central-
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humanitário) representa as pessoas que costumam pensar de forma mais abrangente e 

abstrata, tomando decisões e se comportando a partir de critérios universais (ex: beleza, 

conhecimento e maturidade). A subfunção existência (central-materialista) refere-se às 

necessidades fisiológicas (como, comer, beber e dormir) e à necessidade de segurança 

(ex: estabilidade pessoal, saúde e sobrevivência). A subfunção experimentação 

(pessoal-humanitário) remete a necessidade de satisfação fisiológica por meio do 

princípio de prazer (ex: emoção, prazer e sexualidade). Por fim, a subfunção realização 

(pessoal-materialista) representa um princípio que guia os indivíduos à busca de 

realizações materiais, interações sociais prósperas e funcionamento institucional 

adequado (ex: êxito, poder e prestígio). 

 Gouveia, Meira, Gusmão, Sousa Filho e Souza (2008) abordam ainda em seu 

modelo, a hipótese da congruência entre os valores, afirmando que as correlações 

variam com relação a sua intensidade entre indivíduos. Esta ideia aponta para a 

existência gráfica de um hexágono, como pode ser observado a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 3. Padrão de congruência das subfunções dos valores básicos 
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Os autores sugerem a existência de três níveis de congruência: baixa, moderada 

e alta. Uma baixa congruência (lados opostos) é devida à independência destes grupos 

de valores, possuindo diferentes tipos de motivadores e de orientação. A congruência 

moderada caracteriza-se pelos valores estarem no mesmo motivador, mas possuindo 

diferentes orientações. Por fim, a congruência alta agrupa os valores com mesma 

orientação e com motivadores diferentes. Esta teoria, portanto, não considera a ideia de 

“conflito entre valores” (Schwartz & Bilsky, 1987), mas o princípio de que os valores 

variam no grau em que são congruentes. A teoria prediz que as correlações entre as seis 

subfunções são predominantemente positivas, e que a correlação média deve ser mais 

alta e mais consistente entre pessoas mais maduras e autorrealizadas (Gouveia et al., 

2008). 

 Tal como exposto, a teoria proposta por Gouveia (1998; Gouveia et al., 2011) 

apresenta-se como uma forma parcimoniosa e teoricamente fundamentada de se pensar 

os valores humanos, sendo construída com base na teoria da ação (Kluckhohn, 1951), 

passando por abordagem mais psicológica (Maslow, 1954) e encontrando respaldo em 

modelos mais recentes (Inglehart, 1977; Schwartz, 1992).  

 

Pesquisas recentes e perspectivas futuras 

 A Teoria Funcionalista dos Valores Humanos vem sendo desenvolvida nos 

últimos dez anos (Gouveia, 1998, 2003, 2005; Gouveia et al., 2008; Gouveia et al., 

2011), demonstrando resultados bastante animadores em contextos nacionais e 

internacionais, com dados advindos de diferentes fontes (locais públicos, salas de aulas, 

internet, centro religioso, etc.), países e continentes diversos (Alemanha, Argentina, 

Brasil, Colômbia, Espanha, Filipinas, Honduras, Inglaterra, Israel, México, Nova 

Zelândia e Peru) e com características amostrais variadas.  
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 Muitos estudos visando relacionar os valores humanos a variáveis diversas têm 

sido levados a cabo durante este tempo, cabendo destacar os mais recentes: atitudes 

ambientais (Coelho et al., 2006), motivação para responder sem preconceito (Gouveia 

et al., 2006), bem-estar subjetivo (Fonseca, Chagas, & Gouveia, 2006), interesse 

vocacional (Gouveia, Meira, Gusmão, Souza Filho, & Souza, 2008), atributos 

desejáveis do parceiro ideal (Gouveia et al., 2010) e metas de realização e desempenho 

acadêmico (Gouveia et al., 2011). 

 Mesmo diante de um passado frutífero, há ainda muito a ser feito. Por exemplo, 

estudos futuros poderiam se deter a estudar a influência que os fatores genéticos 

exercem sobre as subfunções valorativas, por meio de estudos com gêmeos; estudar 

novas formas de mensuração dos valores, como, por exemplo, por meio de medidas 

implícitas (Gebauer et al., no prelo); conhecer qual a influência do efeito priming no 

contexto de mudança de valores; e investigar como a teoria supracitada pode ser 

trabalhada em contexto clínico. 

 

Contribuições e críticas  

 Como pode ser observado, a Teoria Funcionalista dos Valores Humanos contribui 

com a literatura da área, bem como com a Psicologia Social, de forma geral, ao 

apresentar um modelo parcimonioso, simples, com uma medida breve e facilmente 

compreensível, favorecendo as pesquisas nos mais diversos ambientes. Ademais, 

apresenta sustentação teórica, testável a priori, diferentemente da derivação empírica da 

qual partem outras teorias (Hofstede, 1984; Rokeach, 1973; Schwartz, 1992).  

 Seu autor também contribui ao diferenciar os valores das crenças e apresentá-los 

como construtos latentes, onde as subfunções são as mesmas em qualquer contexto, mas 

os valores específicos podem ser modificados para representa-las mais adequadamente 
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(Gouveia et al., 2011). Gouveia também apresenta um tipo diferente de dimensão 

valorativa, os valores centrais, os quais apresentam embasamento teórico e empírico, 

diferente dos valores mistos apresentados por Schwartz (1992).  

 Por fim, esta teoria contribui ao diferenciar os conceitos de compatibilidade 

(critério externo, correspondendo ao padrão de correlação que se estabelece entre os 

valores e determinadas variáveis antecedentes e consequentes) e congruência 

(consistência do sistema de valores ou subfunções); o cálculo dos graus de congruência 

também é possibilitado por meio da correlação entre os valores (Gouveia et al., 2008). 

 Não obstante, esta teoria também não está isenta de críticas, cabendo destacar: o 

instrumento proposto ainda não tem suporte suficiente em estudos que venham a 

comprovar sua adequação em contexto asiático; comparada com outras teorias 

(Inglehart, 1977; Schwartz, 1992), a teoria funcionalista ainda apresenta um destaque 

modesto em contexto internacional, sendo pensada como menos universal do que 

aquelas propostas por Inglehart (1977) ou Schwartz (1992).  

 Entretanto, embora menos reconhecida internacionalmente, a teoria já conta com 

mais de 50.000 pessoas do Brasil (26 estados e distrito federal) e diversos países 

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

México, Nova Zelândia e Peru), demonstrando ter um futuro próspero. Em busca 

realizada no Google Acadêmico no dia 20 de dezembro de 2012, ao incluir os termos 

“Teoria Funcionalista dos Valores Humanos + Gouveia”, foram encontradas 521 

referências que citam estes termos em alguma parte do texto, sendo 351 referentes aos 

últimos cinco anos. Isto demonstra o quanto esta teoria vem crescendo. 

 O capítulo seguinte apresenta os diversos tipos de medidas em valores, desde 

aquelas que deram início aos estudos, passando pelas medidas a nível das teorias 



 

53 
 

culturais, e findando com as teorias a nível pessoal, com foco naquelas que derivam da 

Teoria Funcionalista dos Valores Humanos. 
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CAPÍTULO 2. MEDIDAS DE VALORES  

 
 Como pode-se observar no Capítulo 1, diversas são as perspectivas teóricas 

acerca dos valores humanos, o que torna este um campo rico de ideias e  possibilidades 

para os que desejam se debruçar na temática. Não obstante, este fato também tem 

contribuído para dificultar os estudos empíricos da área, visto que implica em 

dificuldade de consenso acerca de informações importantes. Por exemplo, segundo 

Schwartz (2006), o campo dos valores tem sofrido pela ausência de uma concepção 

acordada acerca dos valores básicos, do conteúdo, estrutura e relações entre eles, bem 

como da confiança nos métodos empíricos para medi-los. Assim, é um campo que, 

apesar de antigo, ainda necessita de amadurecimento. 

 De forma geral, são três as formas comumente utilizadas para a mensuração dos 

valores: fazer inferências de comportamentos diretamente observáveis das pessoas; 

solicitar aos indivíduos que comuniquem quais são os valores subjacentes em sua 

conduta; e apresentar-lhes uma série de estímulos valorativos, geralmente dispostos em 

listas e questionários, perante os quais eles deverão reagir e posicionar-se (Souza, 

2012). Não obstante, cada uma destas formas apresenta problemas. Por exemplo, na 

inferência comportamental há inconvenientes, como o tempo prolongado, a dificuldade 

de interpretação e quantificação, e a impossibilidade de ser aplicado a um número 

expressivo de pessoas (Rokeach, 1973). Por outro lado, solicitar às pessoas que falem 

sobre seus valores, pode esbarrar no desejo ou disposição do participante de falar, bem 

como na seletividade daquilo que ele comunica. Por fim, sabe-se que os instrumentos de 

pesquisa são menos flexíveis e sensíveis que as entrevistas e os relatorios pessoais, e 

podem conter elementos que não se adequam à posição da pessoa e não expressam 

realmente os valores que elas gostariam de relatar (Gibbins & Walker, 1993). 
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 Destas três formas, maior destaque tem sido dado ao uso de questionários nas 

pesquisas sobre valores. Os questionários são vantajosos por reduzirem o tempo 

necessário à coleta de dados e aumentarem a facilidade de aplicação e análise das 

mesmas. Ademais, nesta forma de coleta, parte-se do pressuposto de que as pessoas são 

as mais apropriadas a falarem sobre seus próprios valores, mais do que basear-se em 

outros meios (Martínez, 2006). Entretanto, preocupa o fato de que as pesquisas têm sido 

ineficazes na predição da conduta. Um dos motivos para isto, é que elas podem 

dissimular seus valores por razões de estratégia, visto que este é um construto que sofre 

influência da desejabilidade social.  

 Diante destes motivos, tem aumentado a cautela dos pesquisadores no momento 

de escolha do método e instrumento de pesquisa. Ademais, no caso de se optar pelo uso 

de questionários, há que se ter em conta qual medida será utilizada, e considerar, na 

hora da escolha, os parâmetros de validade e precisão da mesma. A seguir, será 

apresentado um breve histórico das medidas de valores, explicitando os principais 

denominadores que serviram para configuração dos instrumentos conhecidos 

atualmente. Em seguida, serão apresentadas as medidas mais utilizadas, tanto em nível 

das teorias de valores culturais como pessoais. 

 

2.1 Breve Histórico da Mensuração 

 Assim como fora explanado no primeiro capítulo desta dissertação, as teorias 

acerca dos valores humanos têm fortes tradições antropológicas, sociológicas e 

filosóficas. Em termos de investigações empíricas, destaque considerável merece ser 

dado a, ao menos, três trabalhos: o Estudo dos Valores, por Allport, Vernon e Lindzey 

(1960), os Treze Modos de Viver, de Morris (1956), e o Inventário de Valores de 

Rokeach (Rokeach, 1973, 1976, 1985). 
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 O estudo dos valores por Allport, Vernon e Lindzey (1960) foi inspirado nos 

estudos do filósofo Eduard Spranger (1928), o qual buscou fazer uma classificação do 

ideal de Tipos de Homens. Assim, esses autores criaram um instrumento para medir seis 

interesses ou motivos da personalidade: teórico, econômico, estético, social, político e 

religioso. Este instrumento consiste em duas partes, em que, na primeira, os 

participantes devem responder a 30 questões escolhendo uma de duas possibilidades de 

resposta; e, na segunda parte, os respondentes devem ordenar quatro alternativas de 

resposta para cada questão, da mais a menos preferida. Durante muitos anos, este 

instrumento foi o mais popular nos estudos dos valores.  

 O instrumento proposto por Morris (1956), denominado Treze Modos de Viver, 

também tem origens filosóficas, em especial, àquelas advindas do pragmatismo 

estadunidense. Segundo este autor, um estudo científico de valores seria capaz de 

avançar o empreendimento das ciências humanas. Assim, ele formulou treze 

concepções acerca dos modos de viver (por exemplo, “Cultivar independência de 

pessoas e coisas”, “Preservar o melhor que o homem tem atingido” e “Atuar e 

aproveitar a vida por meio de participação em grupos”), os quais são muito diferentes 

em seu conteúdo e incluem valores que foram defendidos em vários sistemas éticos e 

religiosos (Doring, 2008). Neste instrumento, os respondentes são instruídos a pensar 

acerca do tipo de vida que eles gostariam de ter, ordenando cada modo de viver em uma 

escala de sete pontos de “gostaria muito” a “não gostaria muito”. 

 Por fim, o terceiro e maior influente nos estudos sobre valores humanos foi 

Milton Rokeach (1973). Tal como supracitado, Rokeach foi um dos autores que mais 

contribuiu para a temática dos valores humanos, tanto teórica, ao avançar 

conceitualmente e delimitar as áreas, quanto empiricamente, ao esforçar-se por construir 

um instrumento de valores que representasse todo o domínio do construto. Suas 
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contribuições teóricas foram referenciadas no Capítulo 1 desta dissertação; neste 

sentido, agora, buscar-se-á apresentar as suas principais contribuições empíricas. Porém, 

para melhor clareza na apresentação das ideias, será seguido o mesmo princípio do 

capítulo anterior, isto é, inicialmente serão apresentados os instrumentos referentes às 

teorias de valores culturais, os quais serão tidos em conta de forma mais resumida, visto 

que não se constituem como foco deste trabalho; e, em seguida, serão apresentados os 

instrumentos referentes às teorias pessoais. 

 

2.2 Medidas de Valores com base em Teorias Culturais 

 A seguir, serão expostas as principais medidas que se embasam nas teorias 

culturais de valores mais proeminentes em âmbito internacional, quais sejam, a teoria de 

Geert Hofstede e a teoria de Ronald Inglehart. Serão explicitadas as formas de criação 

da medida, número de itens, escala de resposta, número de fatores, indicadores de 

validade e precisão, bem como as principais críticas que estas medidas vêm sofrendo. 

  

2.2.1 Instrumento referente à teoria de Hofstede 

O instrumento proposto por Hofstede é um dos mais usados no mundo em se 

tratando de gestão internacional, marketing e valores, possibilitando avanço para todas 

estas áreas. Ademais, Hofstede realizou um dos maiores estudos em âmbito 

transcultural, contando com a participação de 100.000 funcionários de uma grande 

empresa multinacional, a IBM. Este estudo foi feito em 66 países e o seu instrumento de 

autorrelato – composto por doze metas de trabalho que devem ser avaliadas de acordo 

com sua importância para o indivíduo – foi traduzido para mais de 20 línguas. 

 Por meio de uma análise fatorial da medida, derivaram-se empiricamente quatro 

dimensões de valores culturais: distância hierárquica ou do poder (grau em que os 



 

58 
 

membros das instituições e organizações aceitam a distribuição desigual de poder); 

individualismo (prevalência do interesse individual sobre o grupal) versus coletivismo 

(sobreposição do interesse do grupo sobre o individual); feminilidade (associado à 

necessidade de relações interpessoais e de cuidados com o outro) versus masculinidade 

(caracterizado pela assertividade, competitividade e obtenção de metas); e evitação de 

incerteza (grau em que os membros dos diferentes grupos culturais se sentem 

ameaçados por situações desconhecidas ou ambíguas).  

Estas dimensões foram, originalmente, usadas para medir valores relativos ao 

trabalho e foram baseadas nas diferenças culturais das nações (Ferreira, Assmar, & 

Solto, 2002). Cada país recebeu um escore correspondente à sua posição no contínuo 

em que cada uma das dimensões era representada, permitindo, assim, que eles fossem 

classificados em quadrantes, em função das diferentes combinações possíveis. Deste 

modo, Hofstede (1984, 1997) concluiu que a cultura nacional era a explicação mais 

plausível para as diferenças observadas entre os países.  

 Em um estudo posterior, o grupo Chinese Culture Connection (1987), liderado 

por Michael Bond, buscou verificar se o estudo de Hofstede havia sido enviesado pela 

cultura ocidental. Para tanto, eles desenvolveram um questionário baseado nos valores 

fundamentais da cultura chinesa e aplicaram  a pessoas de 23 países. Além de 

confirmarem três dos quatro fatores originais de Hofstede (individualismo X 

coletivismo, feminilidade X masculinidade e distância do poder), os autores observaram 

um novo fator, denominado “dinamismo confuciano”. Após este estudo, Hofstede 

(1997) considerou legítimo este novo fator, aplicando-o uma nova denominação: 

“orientação de vida a curto X a longo prazo”. Diante destes estudos, foi possível 

considerar uma classificação cultural em termos de valores, com base em cinco 

dimensões (Smith & Bond, 1990). 
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 Não obstante, diversas são as críticas que este instrumento sofre, principalmente 

no que diz respeito à validade do mesmo. Por exemplo, a pesquisa com a IBM centrou-

se, principalmente, em pessoas do sexo masculino; esta falha é mais agravante em se 

tratando dos fatores masculinidade-feminilidade e distância do poder (Horton et al., 

2001). Ademais, esta foi uma amostra relativamente homogênea, apenas trabalhadores 

de uma mesma empresa, o que também pode enviesar os resultados. 

Li, Zinn, Chick, Graefe e Absher (2004), por exemplo, tiveram problemas em 

sua utilização. Estes autores visavam examinar a validade e precisão da medida de 

valores culturais de Hofstede em uma amostra composta por 1.172 pessoas de diferentes 

nacionalidades, em um contexto de recreação da Floresta Nacional. Em suas análises, a 

AFC (Análise Fatorial Confirmatória) revelou pobres indicadores de ajuste quando se 

considerou a estrutura proposta por Hofstede (quatro fatores) (por exemplo, NFI = 

0,695 e RMR = 0,134). Os valores de Análises Fatoriais Exploratórias também não 

foram adequados, demonstrando um padrão de dimensionalidade não interpretável; a 

matriz de correlação entre os itens demonstrou itens quase não correlacionados. 

Ademais, apenas foi possível observar a separação em duas dimensões (distância do 

poder e masculinidade e feminilidade), as quais apresentaram valores adequados de 

consistência interna. Com estes resultados, os autores concluíram que a medida de 

Hofstede não se replica em um contexto de recreação florestal, com grande diversidade 

étnica (Li et al., 2004). 
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 Em suma, apesar da influência que o instrumento de Hofstede exerceu nas 

medidas de valores subsequentes, em especial, no que concerne a dimensão 

individualismo-coletivismo (Schwartz, 1992; Gouveia, 1998), sua medida tem sofrido 

diversas críticas, principalmente, quanto a homogeneidade da amostra; estes fatores 

parecem ter enviesado os seus resultados iniciais, não se replicando em outras pesquisas 

(Li et al., 2004). 

 

2.2.2 Instrumento referente ao materialismo e pós-materialismo de Inglehart 

Como dito anteriormente, Inglehart adota uma teoria de valores de cunho 

cultural, a qual alcançou grande repercussão mundial, principalmente na década de 

1990. Ele toma como base a teoria de Maslow (1954) para derivar o seu instrumento. 

Com isto, cria doze indicadores ou perguntas que abarcam as necessidades, seis para 

cada pólo da dimensão; isto é, metade descreve valores de orientação materialista (os 

quais dizem respeito às necessidade de segurança física e econômica dos indivíduos), e 

a outra metade descreve valores de orientação pós-materialista (ou seja, aqueles que 

representam necessidades de autorrealização, estética e intelectual, e que revelam 

preocupações com a qualidade de vida, a realização no trabalho, a vida comunitária e a 

justiça social).  

 Após derivar os valores que representariam os itens de sua escala, o autor propôs 

uma medida a nível ordinal. Neste sentido, as doze perguntas foram agrupadas em três 

baterias de itens, as quais são compostas por quatro itens cada, sendo que dois atendem 

a uma orientação materialista e os outros dois à orientação pós-materialista. Cabe ao 

participante eleger os elementos mais e menos importantes, respectivamente, como 

meta de seu país nos próximos dez anos; cada bateria é considerada separadamente. Por 
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conseguinte, é solicitado aos participantes que revisem suas respostas e indiquem qual 

meta é mais prioritária entre as doze constituintes das três baterias.  

 A fim de testar a validade fatorial do instrumento, Inglehart (1991) realizou uma 

análise fatorial considerando a contestação da sua bateria de 12 elementos e dos 18 

valores terminais do questionário de Rokeach (1973). Com isto, ele observou que os 

valores mundo de beleza, sabedoria, igualdade e harmonia interna apresentam um 

padrão de saturação que converge com os elementos pós-materialistas, e segurança 

familiar, segurança nacional e vida confortável o fazem com respeito aqueles 

elementos materialistas. Ademais, Braithwaite, Makkai e Pittelkow (1996) buscaram 

avaliar a validade convergente do instrumento com os tipos valorativos harmonia 

internacional e igualdade, e força nacional e ordem. Eles observaram que os valores 

pós-materialistas tiveram mais relação com harmonia internacional, enquanto os 

materialistas tiveram com igualdade. Já com relação a validade discriminante, Gouveia 

(1998) afirma que a própria classificação dos países ou dos grupos de idades dos 

participantes como materialistas ou pós-materialistas é prova suficiente da mesma. No 

que concerne à consistência interna, Montero e Torcal (1994) demonstraram a 

estabilidade do instrumento ao encontrar correlações acima de 0,90 nas estruturas 

latentes. 

 Devido ao grande número de pesquisas realizadas e aos resultados encontrados, 

é possível concluir que o instrumento apresenta uma estrutura transcultural de valores 

que pode ser considerada como adequada. A dúvida que perpassa o modelo de Inglehart 

é, portanto, prioritariamente teórica, visto que ainda não se sabe se realmente a 

dimensão define polos opostos. Afinal, como dito por Souza (2012), classificar os 

países de forma excludente como materialista ou pós-materialista parece um 

procedimento que pouco tem a ver com a vida real. Especificamente com relação ao 
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instrumento, Davis e Davenport (1999) criticam a utilização da técnica de análise 

fatorial para confirmação da validade desta medida; isto se deve ao fato de que, devido 

à natureza dos dados produzidos pelas questões, não é possível especificar a matriz de 

covariância entre dados ordenados. Segundo estes autores, seria mais adequado tratar 

com testes fundamentados em princípios básicos de probabilidade, os quais possibilitam 

verificar se a classificação que resulta das questões sobre o materialismo/pós-

materialismo é consistente com um padrão de respostas aleatórias.  

 
 
2.3 Medidas de Valores com base em Teorias Pessoais 

 A seguir serão expostas algumas medidas que se embasam nas seguintes teorias 

pessoais de valores: Teoria de Valores de Rokeach (1973), Teoria dos Tipos 

Motivacionais de Schwartz (1992) e Teoria Funcionalista dos Valores Humanos de 

Gouveia (1998, 2003, 2012). Serão explicitadas as formas de criação das medidas, 

número de itens, escala de resposta, número de fatores, indicadores de validade e 

precisão, bem como as principais críticas que estas medidas vêm sofrendo. 

 

2.3.1 Questionário de Valores de Rokeach (RVS) 

 Em 1967, Rokeach elaborou um instrumento com o fim de identificar os valores 

humanos. Este instrumento foi um dos que maior prestígio alcançou a nível mundial. 

Por exemplo, ao inserir os termos “Rokeach Value Survey” no buscador Google 

Acadêmico, no dia 03 de maio de 2012, foram encontrados 3.210 resultados; contudo, 

ao restringir esta busca aos últimos cinco anos, 746 artigos que o citam foram 

encontrados, o que demonstra que esta influência, ao menos no campo das medidas de 

valores, tem diminuído. Esta diminuição, provavelmente, decorre da ascensão de outras 

medidas, como o Schwartz Value Survey ou a Medida de Materialismo e Pós-
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Materialismo, de Inglehart. Isto não renega a importância do instrumento que, mesmo 

praticamente só tendo sido utilizado por Rokeach em amostras estadunidenses, já conta 

com versões em quase todos os idiomas, desde português, alemão, castelhano ao 

coreano. 

 Há ao menos cinco versões do instrumento, sendo as mais conhecidas as formas 

D e E. Na forma D, os valores são impressos em rótulos, com cola removível, e os 

entrevistados são solicitados a organizar os rótulos para formar uma ordem de 

classificação dos valores. Na forma E, os entrevistados classificam os valores 

atribuindo-lhes números, isto é, atribuem o número 1 para o valor considerado mais 

importante, 2 para o segundo mais importante, e assim por diante (Doring, 2008). Para a 

seleção dos 18 valores representantes do seu instrumento, Rokeach considerou uma lista 

composta por 555 palavras definidoras de traços de personalidade. Tendo em vista que 

o interesse se restringia aos valores de cunho positivo, as palavras com conotação 

negativa foram excluídas e a lista foi reduzida para 200 palavras. Visando reduzir ainda 

mais esta lista, o autor adotou os seguintes critérios de exclusão: (1) valores 

considerados como sinônimos; (2) valores altamente correlacionados; (3) valores 

considerados pouco importantes na sociedade estadunidense; (4) valores pouco 

discriminantes quanto ao status social, sexo, raça, idade, religião, política, etc.; (5) 

valores pouco significativos em todas as culturas; e (6) valores que possam refletir 

modéstia, vaidade ou arrogância. Assim, como dito pelo próprio Rokeach (1973), o 

procedimento adotado por ele para a seleção dos valores foi intuitivo, admitindo, 

inclusive, que não há razão para esperar que pesquisadores independentes chegassem as 

mesmas listas, pois diversos outros valores poderiam ter sido produzidos. 

 No que concerne à estrutura e forma de resposta deste instrumento, o mesmo 

compreende duas listas de valores, uma com os 18 valores terminais e outra com os 18 



 

64 
 

instrumentais. Estes são dispostos em ordem alfabética e vêm acompanhados de uma 

breve definição entre parênteses. Cabe aos participantes ordená-los do mais ao menos 

importante em cada uma dessas listas, sendo que nenhum valor pode ter a mesma 

importância que outro. 

 Quanto aos parâmetros psicométricos da medida, Rokeach (1973) apresenta 

dados suficientes que permitem avaliá-la. Por exemplo, ele reúne esforços para avaliar a 

validade convergente do seu instrumento com as necessidades, visto que ele parte da 

premissa de que os valores são uma representação cognitiva das necessidades. Com isto, 

este autor observou que os dados obtidos dão conta de três necessidades básicas: 

realização [correlacionada com independente (r = 0,35), intelectual (r = 0,25), honesto 

(r = -0,35) e obediente (r = -0,25)]; afiliação [correlacionada com uma amizade 

verdadeira (r = 0,32), um mundo de paz (r = 0,23), e amor maduro (r = -0,24)]; e poder 

[correlação positiva com o valor liberdade (r = 0,25) e negativa com o valor obediência 

(r = -0,30)]. Já com relação a confiabilidade do instrumento, o foco de Rokeach (1973) 

foi testar a estabilidade temporal da medida, com o tempo médio entre as aplicações de, 

aproximadamente, um mês. Assim, levando-se em conta o conjunto total de valores de 

cada lista, ele observou coeficientes variando de 0,62 a 0,80 para os valores terminais, e 

de 0,53 a 0,72 para os instrumentais.   

 É importante destacar que a obra de Rokeach nasceu com um desejo modesto, 

sem fins transculturais; isto se reflete no seu instrumento, o qual foi proposto, 

basicamente, para a sociedade estadunidense (Gouveia, 1998). Contudo, com a 

proporção tomada, sua obra se expandiu por todo o mundo e diversas versões do seu 

instrumento foram propostas. Com isso, o número de críticas também aumentou. 

 Por exemplo, uma das maiores críticas que o Rokeach Value Survey (RVS) sofre 

é com relação a sua utilização em culturas não ocidentais, como China (Bond, 1988) ou 
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Corea (Lee, 1991), visto que se nota que alguns valores não foram contemplados ou são 

inadequados para estas culturas. Ademais, sugere-se que os elementos de seu 

instrumento (em forma de palavras ou frases muito curtas) geram múltiplas 

interpretações, distorcendo o significado dos valores segundo culturas distintas (Gibbins 

& Walker, 1993). Questiona-se, ainda, a mensuração dos valores por meio de itens 

únicos, visto que as diferenças individuais podem ser decorrentes de variações no uso 

da linguagem e não devido a variações dos construtos subjacentes (Braithwaite & Law, 

1985). Destaca-se também que a natureza ipsativa do RVS diminui a força das 

correlações entre os itens (Gorsuch, 1970). Por fim, o procedimento de ordenação não 

permite a possibilidade de plena compatibilidade ou correspondência da importância 

dos valores específicos, bem como, 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 (Homer & 

Kahle, 1988). 

  

2.3.2 Instrumentos referentes à Teoria de Valores de Schwartz 

Nesta seção, buscar-se-á apresentar os instrumentos desenvolvidos com base na 

Teoria de Valores de Schwartz, explicando seus objetivos, forma de resposta, 

parâmetros psicométricos e principais críticas. Inicialmente, será tratado do principal 

instrumento embasado nesta teoria – o SVS. 
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2.3.2.1 Questionário de Valores de Schwartz 

 O SVS foi o primeiro instrumento de valores desenvolvido com base na teoria 

de Schwartz e é considerado uma das medidas mais utilizadas em pesquisas sobre 

valores humanos a nível mundial. Isto pode ser corroborado ao inserir os termos 

“Schwartz Value Survey” no buscador Google Acadêmico, o qual aparece 1.210 

resultados; filtrando a busca apenas as referências dos últimos cinco anos, observa-se 

que o termo aparece 571 vezes (Google Acadêmico, 28 de abril de 2012).  

 Este instrumento foi, inicialmente, traduzido para três idiomas (inglês, hebraico 

e finlandês); hoje já conta com mais de 48 traduções e aplicações em 68 países. No 

período de 1988 a 2002, por exemplo, 233 amostras (n = 64.271) de 68 países foram 

utilizadas, contando com diversidade geográfica, cultural, linguística, religiosa, etária, 

gênero e grupos ocupacionais. Os dados resultantes dessas amostras têm validado, 

segundo Schwartz (2006), as hipóteses de conteúdo e estrutura postuladas pela teoria. 

 O SVS foi desenvolvido, segundo Schwartz (1992), com base no Rokeach Value 

Survey (Rokeach, 1973), em instrumentos decorrentes de outras culturas (Braithwaite & 

Law, 1985; Chinese Culture Connection, 1987; Hofstede, 1984; Levy & Guttman, 

1974), bem como em textos relacionados. Com isto, Schwartz (1992) criou um banco 

amostral de valores específicos, escolhendo aqueles que pareciam expressar cada uma 

das metas motivacionais propostas por ele. Neste sentido, o número de valores 

escolhidos para cada meta dependia da amplitude da meta e da variedade dos diferentes 

valores que a expressavam.  

 Assim, inicialmente, 56 valores foram escolhidos para compor o SVS, sendo 52 

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

representando os valores de espiritualidade. Ademais, este instrumento apresenta duas 

listas de itens de valores: a primeira é composta por 30 itens/valores substantivados 
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(terminais), os quais descrevem estados finais de existência potencialmente desejáveis; 

a segunda é composta por 27 itens/valores adjetivados (instrumentais), os quais 

descrevem modos de conduta potencialmente desejáveis (Schwartz, 2006). Cada item 

expressa um aspecto do objetivo motivacional de um valor, e, juntamente com o valor, é 

apresentada uma frase entre parênteses que visa tornar mais clara a sua compreensão.	  

 Os participantes são perguntados acerca da importância de cada valor como um 

“princípio-guia em sua vida”, e devem responder em uma escala de 9 pontos: 7 (de 

suprema importância), 6 (muito importante), 5, 4 (sem rótulo), 3 (importante), 2 , 1 

(sem rótulo), 0 (não importante), -1 (oposto aos meus valores). Devido ao fato de que o 

participante deve responder tanto em relação a importância do valor (não podendo 

atribuir máxima importância a mais de um valor) como elencar o valor contrário aos 

seus, a escala não pode ser considerada intervalar; é, na verdade, semi-intervalar ou 

quase ipsativa (Souza, 2012). 

 No que concerne ao parâmetro psicométrico de validade da medida, bons 

resultados parecem ter sido alcançados, principalmente, quando se utiliza a técnica 

estatística SSA (Similarity Structurre Analysis). Esta técnica de escalonamento 

multidimensional não paramétrico plota os itens em um espaço multidimensional, cujas 

distâncias entre os pontos refletem as interrelações entre os itens. Considerando dados 

de 20 países, classificados em 40 subamostras, utilizando técnicas de SSA, em 67,5% 

das amostras foram encontrados todos os dez tipos de valores, e em 92,5% conseguiu-se 

identificar plenamente ao menos oito tipos (Schwartz, 1992). Ademais, em estudo com 

88 amostras de 40 países foram comprovados os dez tipos de valores descritos pela 

teoria (Schwartz & Sagiv, 1995), com alta consistência transcultural de 44 dos 56 

elementos que compõem o SVS. 
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 Quanto ao parâmetro de precisão da medida, é importante destacar que o modelo 

de escala de respostas proposto por Schwartz (composta por nove pontos) aumenta a 

variabilidade da resposta; no entanto, isto é feito artificialmente, visto que o participante 

deve diferenciar gradações muito sutis e que podem não existir, só que, pretensamente, 

estas aumentam a consistência interna. Contudo, ao observar a revisão dos índices 

referentes aos dez tipos motivacionais, feita por Gouveia (1998), nota-se uma 

inconsistência nos resultados. Enquanto Schwartz, Verkasalo, Antonovsky e Sagiv (1997) 

descrevem ter encontrado, em estudo prévio, índices variando entre 0,70 e 0,90, Gouveia 

(1998) encontrou valores entre 0,47 e 0,78. 

 Assim, mesmo sendo a medida de maior reconhecimento mundial quanto a 

temática dos valores humanos, ela tem sofrido críticas de diversas naturezas. Por 

exemplo, ao assumir os valores específicos do questionário de Rokeach (1973), Schwartz 

cai no erro da falta de critérios para definição de seu instrumento e constituição dos tipos 

de valores. Além disso, sua tipologia carece de objetividade; afinal, baseia-se 

exclusivamente nas representações gráficas de valores em um espaço bidimensional. Os 

dez tipos motivacionais propostos por ele também não são claros, e ele não apresenta 

qualquer justificativa para o procedimento de continuar separando seus elementos em 

duas listas de valores (terminais e instrumentais), as quais não têm uma sustentação 

empírica, visto que muitas vezes a separação é puramente semântica e conjectural 

(Gouveia, 1998; Rokeach, 1973). 

 Outro fator do instrumento que deve ser levado em consideração, é o fato de que 

os tipos de valores não são representados por igual número de valores específicos. Por 

exemplo, enquanto o valor universalismo é composto por oito valores específicos (aberto, 

sabedoria, justiça social, igualdade, mundo de paz, mundo de beleza, unidade com a 

natureza e proteção do meio ambiente), hedonismo é apenas formado por dois elementos 
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(prazer e desfrutar da vida). Assim, além de um problema de representatividade do 

construto, tem-se um problema de ordem técnica, isto é, a consistência interna, avaliada 

por meio do α de Cronbach, está condicionada à extensão do conjunto de valores 

analisados (Peterson, 1994). 

 A escala empregada também é preocupante. A mesma varia de -1 a 7, e, de 

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

supremos tem sido falha, visto que estes são um ou dois, o que não tem se constatado 

empiricamente. Ademais, para responder ao SVS é preciso ter certo nível de pensamento 

abstrato, visto que os conceitos de valor são apresentados fora de qualquer contexto 

específico. Por fim, mas não menos importante, o SVS é um instrumento grande, 

composto por 56 itens, o que pode dificultar a aplicação em determinados contextos.  

 Na década de 1990, por meio de dados advindos da África Subsaariana, Índia, 

Malásia e de áreas rurais de nações menos desenvolvidas, observou-se uma falha na 

estrutura encontrada com o SVS, com os dados se comportando diferente do 

preconizado pela teoria. Com isso, foram levantadas duas hipóteses: ou a estrutura 

teórica não corresponde a estrutura empírica, ou o erro ocorreu devido à natureza 

abstrata dos itens do SVS, bem como da escala de resposta. Neste sentido, desenvolveu-

se o PVQ (Portrait Values Questionnaire), o qual será descrito a seguir. 

 

2.3.2.2 Questionário de Perfis Valorativos de Schwartz 

O PVQ (Portrait Values Questionnaire) foi projetado para estudar os dez valores 

a nível individual, em amostra de crianças a partir dos 11 anos de idade, de idoso e de 

pessoas com baixo nível educacional. Também foi criado para verificar se a teoria de 

valores é válida independente do método requerido no instrumento (Schwartz, 2006). 

Ele inclui descrições verbais de 40 pessoas diferentes, indicando suas metas, aspirações 
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ou desejos que apontam implicitamente para importância dos valores correspondentes; 

por exemplo, para representar pessoas guiadas por valores de poder, foi proposto o item: 

“Ele quer ter muito dinheiro e coisas caras”. De acordo com Schwartz (2006), este 

instrumento tem características de medidas implícitas, visto que é possível capturar os 

valores das pessoas sem identificar, explicitamente, que eles são o alvo da investigação. 

Para cada perfil, os respondentes devem indicar o quanto se consideram parecidos 

com a pessoa descrita, em uma escala que varia de “muito parecido comigo” a “não se 

parece em nada comigo”. Deste modo, inferem-se os valores dos respondentes a partir 

da similaridade autorrelatada com a pessoa descrita (Schwartz, 2011). O número de 

perfis para cada valor é, em média, de três (estimulação, hedonismo e poder) a seis 

(universalismo). O escore para a importância de cada valor é a média destes itens, todos 

os quais são designados a priori como se referindo a um valor (Schwartz, 2006). 

Segundo Schwartz (2011), com dados advindos deste novo instrumento, a 

estrutura observada confirmou, razoavelmente, a teórica. Ademais, utilizando análises 

de escalonamento multidimensional, todos os valores demonstraram equivalência de 

significado entre as culturas, e em 14 amostras de sete países, os alfas dos dez valores 

apresentaram uma medida de 0,68, variando de 0,47 para tradição a 0,80 para realização 

(Schwartz, 2005, 2006). 

Com a inclusão desde 2002 do PVQ no European Social Survey (ESS), mais de 

150.000 entrevistados, a partir de amostras representativas em 32 países, já 

responderam ao instrumento (Schwartz, 2011); isto corrobora a sua validade 

transcultural. Na versão do ESS, o PVQ é composto por 21 itens, e a consistência 

interna é, em média, 0,56, variando de 0,36, para tradição, a 0,70, para realização. 

Schwartz (2006) afirma que, mesmo com baixos índices de consistência interna, o 

instrumento consegue predizer comportamentos e atitudes sistematicamente.  
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Não obstante, este instrumento também tem sofrido críticas, principalmente 

quando utilizado em amostra de crianças. Especificamente, o PVQ parece inadequado 

para crianças menores do que 10 anos de idade, devido a capacidade de leitura exigida, 

nível de vocabulário, atenção e experiência de vida (Doring, 2008). Visando reduzir este 

problema, Boehnke e Welzel (2006) desenvolveram uma versão abreviada deste 

instrumento. Entretanto, esta dificuldade ainda não foi totalmente contornada, estando o 

instrumento susceptível a um grande número de valores missing por parte da amostra 

infantil. Neste sentido, Doring (2008) buscou desenvolver um instrumento que, 

tomando como base a teoria de Schwartz (1992), seria mais adequado às características 

de desenvolvimento de crianças mais jovens. 

 

2.3.2.3 Questionário de Valores Infantis de Doring 

 Tendo em vista as dificuldades inerentes à utilização do SVS e do PVQ, versões 

para adultos, Doring (2008) buscou, por meio da Teoria de Valores de Schwartz (1992), 

desenvolver um instrumento próprio para acessar os valores das crianças. Ela buscou 

adaptá-lo quanto ao nível do vocabulário, habilidade e experiência de vida requerida.  

 Para tanto, a autora fez uma revisão sobre como os valores são representados na 

vida das crianças, observando que não são apenas palavras que os representam, mas 

também figuras. Assim, ela propôs um instrumento composto por ambos, figuras e 

frases, que representassem cada um dos dez tipos motivacionais de Schwartz (1992); 

este deveria ser utilizado em crianças entre seis e onze anos de idade. 

 No processo de criação das figuras, Doring (2008) e colaboradores propuseram 

um personagem com características que pudessem fazê-lo ser descrito como menino ou 

menina. Ademais, diante de uma sequência com diferentes tipos de desenhos, a autora 

optou por aquele que aparentava um estilo simplificado, mas que demonstrasse 
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vivacidade. Tendo em conta estas ideias, e considerando uma busca feita em diversos 

materiais infantis, ela desenvolveu um conjunto com 30 figuras, bem como as 

descrições correspondentes. Por meio de análises semânticas e dos juízes, 20 figuras 

foram selecionadas para compor o instrumento. A seguir, algumas delas são 

exemplificadas. 
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  Figura 4. Exemplos de itens do instrumento de Doring (2008) 

 

 As instruções tomaram como base as ideias do PVQ, mas com adaptação para o 

universo infantil. Assim, as crianças são convidadas a se identificar com o personagem 

principal, ao invés de comparar a si com o perfil descrito. O formato de resposta do 

instrumento baseou-se em um procedimento ranking denominado de tipo-Q, semelhante 

ao tipo D do PVQ. Neste sentido, as imagens são impressas em adesivos, e as crianças 

devem classificá-los as imagens, colocando os adesivos com as mesmas, de acordo com 

a ordem de importância.  

 Para validação deste instrumento, Doring (2008) o aplicou em uma amostra de 

575 crianças alemães, com idades variando de seis a onze anos. Por meio de técnicas de 

escalonamento multidimensional ela observou que apenas as dimensões de ordem 

superior (autopromoção – autotranscendência e conservadorismo – abertura à 

Fazer coisas excitantes 

Obedecer as regras 

Ser rico e poderoso 

Ajudar outras pessoas 
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mudança), propostas por Schwartz (1992), eram identificadas. Mas, foram 

demonstrados indicadores de validade convergente e discriminante, bem como 

confiabilidade teste-reteste. 

 Mesmo este instrumento se configurando como um avanço na área de medidas 

de valores infantis, algumas ressalvas merecem ser feitas. Ter em conta dois descritores, 

um verbal e outro não-verbal, não é uma garantia de que a criança, ao responder, irá dar 

atenção a ambos. Esta insegurança traz em si um risco que é inerente às medidas não-

verbais: a ambiguidade dos estímulos. Ademais, se consideradas individualmente, as 

figuras podem não ser representativas do valor em si. Por exemplo, considere a figura a 

seguir. 

 

 

 

 

    

   Figura 5. Item do instrumento de Doring (2008) 

 

 Caso este item seja tido em conta sem o seu descritor (“Aproveitar a vida”), ele 

pode, facilmente, não ser visto com este sentido. Afinal, para crianças nesta faixa etária, 

bem mais do que descansar, aproveitar a vida é associado a brincar, assistir filmes ou 

sair para passear. Ademais, devido às diferenças culturais, este instrumento deve ser 

avaliado cuidadosamente ao ser traduzido para outros contextos, de modo a preservar a 

ideia original, mas levando em conta as nuances contextuais. 
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 Após a descrição de alguns instrumentos referentes à Teoria dos Tipos 

Motivacionais de Schwartz (1992), a seguir serão explicitados os instrumentos 

referentes à Teoria Funcionalista dos Valores Humanos (Gouveia, 1998, 2003), a qual 

embasa este trabalho dissertativo. 

	  

2.3.3 Instrumentos referentes à Teoria Funcionalista dos Valores Humanos 

 Nesta seção, são apresentados os instrumentos desenvolvidos com base na 

Teoria Funcionalista dos Valores Humanos, explicando seus objetivos, forma de 

resposta, parâmetros psicométricos e principais críticas. Inicialmente, será tratado do 

principal instrumento embasado nesta teoria – o QVB. 

 

2.3.3.1 Questionário de Valores Básicos de Gouveia (QVB) 

 O Questionário de Valores Básicos (QVB), elaborado por Gouveia (1998), é o 

principal instrumento referente à Teoria Funcionalista dos Valores Humanos, visto que já 

foi aplicado em mais de 50 mil pessoas, reunidas em todas as regiões do Brasil, e validado 

para mais de 20 países. Ele traz avanços importantes para a área de mensuração dos 

valores humanos, visto que, além de fundamentado teoricamente, apresenta padrões 

psicométricos referendados. Além disso, é uma medida de avaliação (rating) do tipo 

autorrelato, facilitando, assim, o uso de análises estatísticas robustas e independência 

entre as pontuações do respondente. 

 Para construção deste instrumento, inicialmente, Gouveia (1998) reuniu itens que 

foram utilizados em publicações anteriores (Braithwaite & Scott, 1991; Levy, 1990; 

Schwartz, 1992); em seguida, ele redigiu outros itens que pareciam não ter sido 

representados ou apenas parcialmente contemplados (como, respectivamente, 

sobrevivência e saúde). Assim, cada valor foi representado por meio de unidades 
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comportamentais, isto é, sendo considerados como construtos latentes. A princípio, esta 

versão foi nomeada como Formas de entender a vida e era composta por 200 itens, sendo 

10 por valor (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).  

 Após a construção desta versão preliminar, este instrumento foi aplicado em uma 

amostra de 143 estudantes universitários da Espanha, com o intuito de reduzir o número 

de itens com base na correlação item-total (r ≥ 0,25, p< 0,01) e no poder discriminativo 

dos itens (t ≥ 3,50, p < 0,001). Assim, foram escolhidos 110 itens, cinco para cada valor, e 

incluindo os valores poder e intimidade. Em seguida, considerando uma nova amostra de 

250 estudantes universitários espanhóis, buscou-se avaliar em que medida se reduz a 

confiabilidade ao reduzir o número de itens. Na ocasião, observou-se que as médias do α 

de Cronbach com cinco (0,74) e com três itens (0,72) não foram estatisticamente 

diferentes [F (249) = 1,08, p > 0,05]. Portanto, foi proposta uma medida composta por 66 

itens, sendo três para cada valor (Gouveia, 1998). 

 É importante ressaltar que, em 1998, nos estudos iniciais para formação da teoria, 

Gouveia considerava a tipologia de 22 valores básicos. Neste sentido, visando justificar 

esta estrutura com o instrumento de 66 itens, Gouveia (1998) realizou um terceiro estudo. 

Neste, considerou-se uma amostra de 250 estudantes universitários para a realização de 

uma análise fatorial exploratória, e outra de 298 estudantes universitários para a 

realização de uma análise fatorial confirmatória. Com isso, ele pode comprovar a validade 

de construto e a fidedignidade de sua medida. 
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 Em 2003, Gouveia buscou aprimorar a sua teoria e o seu instrumento, 

acrescentando dois valores à sua lista (implicando em um total de 24 valores básicos) e 

considerando no instrumento dois itens por valor. Não obstante, em 2008, Gouveia et al. 

propuseram a versão atual do QVB, na qual, ao invés de ter em conta os valores como 

construtos latentes, passa-se a considerar as seis subfunções valorativas de tal forma. 

Assim, as subfunções são representadas pelos dezoito valores específicos (três para cada 

subfunção), selecionados de pesquisas prévias, a partir de evidências empíricas. 

 Tendo em vista os problemas inerentes às escalas de ordenação (Inglehart, 1977; 

Kohn, 1977), por exemplo, a dificuldade em ordenar as sentenças quando há um grande 

número de itens e a limitação das análises devido a interdependência entre os itens, 

Gouveia (1998, 2003; Gouveia et al., 2008) propôs um instrumento de avaliação 

(rating). Ademais, esta medida é composta por dois descritos para cada valor (por 

exemplo, “ÊXITO. Obter o que se propõe; ser eficiente em tudo o que faz”). Cada item 

é avaliado em uma escala de sete pontos, com os seguintes extremos: 1 (Totalmente não 

importante) a 7 (Extremamente importante), considerando a importância de cada valor 

como um princípio-guia em suas vidas.  

 No que concerne a adequação do modelo proposto por Gouveia et al. (2008), em 

um estudo realizado na Espanha com 582 estudantes, observou-se que os alfas de 

Cronbach para cada subfunção foram aceitáveis em se tratando de fins de pesquisa 

(Clark & Watson, 1995), variando de 0,52 (suprapessoal) a 0,66 (realização), e com um 

alfa médio de 0,60. Além disso, as correlações corrigidas item-total (índices de 

homogeneidade) variaram de 0,34 a 0,49 (rmédio = 0,42, p < 0,001), indicando 

homogeneidade das subfunções. 
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 Medeiros (2011) buscou reunir mais evidências empíricas acerca da adequação 

da Teoria Funcionalista dos Valores no Brasil e no mundo. Para tanto, ele contou com 

uma amostra de 34.020 pessoas provenientes dos 27 estados brasileiros. Por meio de 

análises estatísticas por região, ele testou a validade convergente (testada através da 

variância extraída média – VME, em que valores acima de 0,50 são aceitáveis) e 

discriminante (quando a raiz quadrada da VME é superior ao coeficiente de correlação, 

Ф, entre as duas subfunções em consideração), e a consistência interna (Alfa de 

Cronbach e Confiabilidade Composta) do QVB. Seus resultados são apresentados a 

seguir.  

 Na região Norte, o valor médio da variância média extraída (VME) foi de 0,52 

(dp = 0,04). Quanto à validade discriminante, as subfunções 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). 

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). No que 

concerne a consistência interna média desta região, o valor foi de 0,45 (DP = 0,05), com 

alfas variando de 0,38 (realização) a 0,53 (normativa), e confiabilidade composta (CC) 

média de 0,68 (DP = 0,04). 

 Na região Nordeste, o valor médio da VME foi de 0,46 (DP = 0,06). Quanto à 

validade discriminante, as subfunções existência e suprapessoal correlacionaram-se 

fortemente entre si (Φ = 0,98), superando as √VMEs respectivas (0,73 e 0,70). 

Existência se correlacionou 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 = 
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0,87). Por fim, a correlação entre experimentação e realização (Φ = 0,73) foi superior 

aos coeficientes observados para suas √VMEs (0,69 e 0,72, respectivamente). No que se 

refere a consistência interna da medida nesta região, o alfa médio foi de 0,47 (DP = 

0,06), oscilando entre 0,39 (realização) e 0,55 (existência), e com uma confiabilidade 

composta média de 0,69 (DP = 0,02). 

 Na região Centro-Oeste, a VME média foi de 0,51 (DP = 0,03). Averiguaram-se 

também evidências de validade discriminante das subfunções valorativas. A correlação 

entre as subfunções existência e suprapessoal foi forte (Φ = 0,98), superando suas 

√VMEs (0,73 e 0,68, respectivamente). Existência se correlacionou 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). Finalmente, 

observou-se que a correlação entre as subfunções interativa e normativa (Φ = 0,79) foi 

superior aos coeficientes observados para suas √VMEs (0,71 e 0,74, respectivamente). O 

alfa médio foi de 0,50 (DP = 0,04) para as seis subfunções, variando de 0,45 

(suprapessoal) a 0,56 (existência), enquanto a confiabilidade composta apresentou valor 

médio de 0,67 (DP = 0,04). 

 Na região Sudeste, o valor médio da VME foi de 0,52 (DP = 0,03). Já em relação 

a validade discriminante, observou-se correlação forte entre existência e suprapessoal 

(Φ = 0,98), superando suas respectivas √VMEs (0,73 e 0,69). As mesmas 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). 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). Os 
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alfas variaram de 0,47 (interativa) a 0,56 (existência), com valor médio de 0,52 (DP = 

0,04), e a confiabilidade composta de 0,68 (DP = 0,03). 

 Por fim, na região Sul, a VME média foi 0,52 (DP = 0,05). Quanto à validade 

discriminante, 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 com a interativa (Φ = 

0,75), coeficiente superior às raízes quadradas de suas VMEs (0,66 e 0,71, 

respectivamente). Por fim, as subfunções experimentação e realização apresentaram 

valores correlacionados (Φ = 0,76; √VMEs = 0,72 para ambas). No que concerne à 

consistência interna desta medida, o alfa médio das subfunções valorativas foi de 0,51 

(dp = 0,05), variando de 0,44 (suprapessoal) a 0,55 (realização), com uma 

confiabilidade composta de 0,68. 

 Em seu estudo, com dados provenientes de outros países, o qual contou com a 

participação de 4.991 pessoas, Medeiros (2011) encontrou os seguintes coeficientes: na 

Alemanha, o alfa de Cronbach médio foi de 0,54 e a confiabilidade composta de 0,67; 

na Argentina, o alfa médio foi de 0,52 e a confiabilidade composta foi 0,69; no caso do 

Brasil, o alfa médio foi de 0,54, com uma confiabilidade composta de 0,69; quanto à 

Colômbia, o alfa médio foi de 0,53 e a confiabilidade composta foi de 0,70; na Espanha, 

0,61 foi o coeficiente médio do alfa, enquanto foi 0,73 correspondendo à confiabilidade 

composta; em Filipinas, o alfa médio foi de 0,63 e a confiabilidade composta 0,72; no 

caso de Honduras, o alfa médio foi de 0,44, enquanto a confiabilidade composta foi de 

0,65; na Inglaterra, 0,57 foi o alfa médio, enquanto 0,70 foi a confiabilidade composta; 

quanto a  Israel, o alfa médio foi de 0,57 e a confiabilidade composta foi de 0,78; no 

México, também foi de 0,57 o alfa médio, enquanto a confiabilidade composta foi de 
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0,71; na Nova Zelândia, foi de 0,53 o alfa médio, e 0,71 a confiabilidade composta; por 

fim, no Peru, o alfa médio foi 0,53 e a confiabilidade composta de 0,71. 

 Deste modo, tal como pode ser demonstrado, o QVB apresenta parâmetros 

psicométricos satisfatórios de validade e precisão para fins de pesquisa. Ademais, 

excetuando poucas subfunções valorativas (experimentação e suprapessoal) que 

obtiveram valores inferiores a 0,50 em algumas regiões, a maior parte apresentou 

validade convergente em todas as regiões brasileiras. Por outro lado, a validade 

discriminante não foi verificada, visto que os coeficientes de correlação foram 

extremamente altos entre as subfunções; mas, ainda assim, foi dentro do esperado. Isto 

não ocorre ao se ter em conta os países, os quais apresentaram ambas validade 

convergente e discriminante (Medeiros, 2011). 

 Quanto à fidedignidade da medida, mesmo o alfa, por vezes, estando abaixo do 

recomendado pela literatura (0,60; Hair, Anderson, Tatham, & Black, 2010), é preciso 

ponderar a natureza do construto (valores humanos), o qual tem baixa variabilidade de 

resposta, e é influenciado pela desejabilidade social (Gouveia, Athayde, Mendes, & 

Freire, 2012). Por outro lado, os valores das médias dos índices de homogeneidade 

(Medeiros, 2011) e confiabilidade composta estiveram acima do recomendado pela 

literatura (Clark & Watson, 1995). Isto reitera a consistência da medida que, ao 

controlar o impacto do número de itens por meio da CC (no caso, apenas três por fator), 

apresenta valores adequados (Hair et al., 2010). 

 Em estudo recente, Gouveia (2012) procurou expandir as evidências sobre o 

conteúdo e a estrutura dos valores, além de reunir dados sobre sua congruência e 

compatibilidade. Para tanto, o autor realizou cinco estudos. Participaram do estudo 1 

50.209 pessoas de todas as regiões do Brasil, as quais responderam ao Questionário dos 

Valores Básicos (QVB) e a perguntas demográficas. Neste, corroboraram-se as 
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hipóteses de conteúdo e estrutura da teoria, indicando um modelo com seis fatores, 

organizados em duas dimensões. No Estudo 2, estes achados foram replicados e 

corroborados em uma amostra de 6.397 participantes de 20 países.  

 No Estudo 3, buscou-se testar, em amostra de 47.930 participantes, a hipótese de 

congruência da teoria. Tal hipótese foi corroborada, sendo mais contundentes entre 

pessoas mais maduras, quando as correlações médias inter-subfunções foram mais 

fortes. No Estudo 4, estes achados foram replicados em amostra composta de 1.030 

pessoas, bem como testou-se a hipótese de compatibilidade da teoria (indica que 

subfunções que apresentam nível alto de congruência compartilharão o padrão de 

correlação com variáveis externas). Além do QVB, os participantes responderam a 

quatro medidas de crenças na justiça: Escala de Crença Geral no Mundo Justo, Escala 

de Crença Pessoal no Mundo Justo, Escala de Centralidade da Justiça e Escala de 

Sensibilidade à Justiça - Perspectiva do Beneficiário. Os resultados corroboraram a 

hipótese de congruência, identificando os três níveis esperados. Ademais, como 

teoricamente esperado, as crenças na justiça foram correlacionadas com subfunções 

com máxima congruência (como normativa e interativa).  

 Por fim, o Estudo 5 buscou replicar estes achados em amostra de 1.724 pessoas 

de cinco países da América Latina, que responderam os mesmos instrumentos em 

espanhol. Consistentemente, observaram-se resultados similares, corroborando as 

hipóteses de congruência e compatibilidade. Deste modo, Gouveia (2012) concluiu que 

a teoria funcionalista dos valores humanos reúne evidências que a tornam adequada 

para conhecer os correlatos dos valores humanos tanto no Brasil com em outros países. 

 A seguir, serão apresentados outros instrumentos que também derivam da Teoria 

Funcionalista dos Valores Humanos (Gouveia, 1998; Gouveia et al., 2008), mas que 

buscam suprir lacunas que o QVB não contempla. Por exemplo, a versão descrita 
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anteriormente e comumente utilizada foi feita para pessoas acima de 12 anos (também 

chamada de QVB-A); no caso de crianças de oito a 12 anos, a versão proposta é 

denominada QVB-I. Já o QVB-D (Questionário dos Valores Básicos com fins 

diagnósticos) surgiu como uma possibilidade de sua utilização em diferentes âmbitos de 

atuação profissional, como clínico, organizacional, escolar ou jurídico, servindo como 

um fundamento de triagem e diagnóstico. Por fim, o Questionário de Relatos 

Comportamentais Valorativos (Lima, 2012) visa mensurar relatos de comportamentos 

que representam as seis subfunções valorativas da Teoria Funcionalista dos Valores 

Humanos. 

 

2.3.3.2 Questionário de Valores Básicos – Infantil (QVB-I) 

 Uma das preocupações recentes da Teoria Funcionalista dos Valores Humanos 

(Gouveia, 1998, 2003) tem sido o estudo dos valores infantis. Afinal, sabendo-se que os 

valores se formam já na primeira década de vida, tal como afirmara Rokeach (1973), 

não se pode desconsiderar a sua repercussão sobre o posterior desenvolvimento do 

indivíduo. Esta preocupação torna-se maior ao se ter em conta que Inglehart (1991) e 

Schwartz (2005) deram pouca atenção aos valores na infância (Andrade, Camino, & 

Dias, 2008), concentrando suas amostras em adultos, e, por vezes, em grupos de 

adolescentes (Gouveia, Milfont, Soares, Andrade, & Lauer-Leite, 2011). 

 É provável que uma das primeiras tentativas de elaboração de uma medida 

específica para crianças no âmbito brasileiro tenha sido a de Andrade (2002). Não 

obstante, a autora não teve um foco psicométrico; visou, na verdade, conhecer os 

correlatos valorativos da preferência por desenhos animados, considerando amostra de 

327 crianças de 10 a 12 anos de idade. Estas responderam a uma versão do QVB 

(Gouveia, 2003), modificada pela autora, formada por 18 itens, sendo três para cada 



 

84 
 

subfunção. Mesmo não sendo o foco da pesquisa, Andrade (2002) observou, por meio 

da técnica de escalonamento multidimensional exploratório, que a estrutura foi próxima 

àquela proposta por Gouveia (1998, 2003). 

 Tendo como base o instrumento proposto por Andrade (2002), Gouveia et al. 

(2011) propuseram a medida denominada Questionário dos Valores Básicos – Infantil 

(QVB-I). Este instrumento de autorrelato é composto de 18 itens, sendo três para cada 

subfunção, semelhante ao QVB (Gouveia, 2003), mas adaptado ao universo infantil. Por 

exemplo, o valor beleza (“Ser capaz de apreciar o melhor da arte, música e literatura; ir 

a museus ou exposições onde possa ver coisas belas”) foi substituído pelo valor artes 

(“Ir à exposições de quadros e esculturas; ouvir música, ir ao teatro ou ao cinema; 

aprender a desenhar e pintar”), e o valor sexualidade (“Ter relações sexuais; obter 

prazer sexual”) foi substituído por estimulação (“Sempre fazer algo diferente, não estar 

parado; participar em todas as brincadeiras que puder e estar sempre se divertindo e 

buscando o que fazer”). Cabe ao participante indicar a importância que cada valor tem 

em sua vida; isto é feito com base em uma escala de cinco pontos, representados por 

feições de bonecos e números, variando de 1 (Nenhuma importância) a 5 (Máxima 

importância). Para conhecer evidências de validade desta medida, Gouveia et al. (2011) 

realizaram um estudo com 202 crianças, com idade média de 11,7 anos, os quais 

responderam ao QVB-I e a perguntas sociodemográficas.  
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 Em ordem decrescente, as subfunções mais priorizadas por esta amostra infantil 

foram: existência, interativa, normativa, realização, experimentação e suprapessoal 

[Lambda de Wilks = 0,34; F (5, 197) = 76,23, p < 0,001]. Por meio de técnicas de 

escalonamento multidimensional confirmatório (Proxscal), corroborou-se a existência 

de seis subfunções (hipótese de conteúdo), as quais se organizam em um espaço 

bidimensional com três tipos de orientação (social, central e pessoal) e dois tipos de 

motivadores (materialista e idealista) (hipótese de estrutura). Os resultados da MDS são 

coerentes com o modelo teórico (Phi de Tucker = 0,93), como pode ser observado 

abaixo. 

 

 

 

   

  

 

  

 
   

 

Figura 6. Representação gráfica dos valores básicos em crianças 

 

 Ademais, foram realizadas análises fatoriais confirmatórias, com o intuito de 

testar os modelos; a estrutura hexafatorial foi corroborada. A VME (Variância Média 

Extraída) também corroborou a adequação de cada uma das subfunções: interativa 

(0,69), existência (0,61), normativa (0,61), experimentação (0,54), realização (0,53) e 

suprapessoal (0,51). A consistência interna da medida foi endossada por múltiplos 
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indicadores de consistência interna (alfa de Cronbach, confiabilidade composta e 

homogeneidade). Os alfas foram adequados para fins de pesquisa e o construto em 

voga; os índices de homogeneidade foram acima de 0,30, também adequados; e os 

coeficientes de confiabilidade composta foram superiores a 0,60, tal como comumente 

aceito. Neste sentido, o QVB-I deu provas de que é psicometricamente adequado, 

podendo ser uma ferramenta importante com o fim de conhecer os valores das crianças, 

possibilitando ser usado em pesquisas futuras para estudar os valores infantis. Este 

instrumento já foi utilizado para explicar significado do dinheiro (Lauer-Leite, 2009) e 

preferência por alimentos saudáveis (Monteiro, 2009).  

 Ademais, a criação desta versão do QVB também foi importante por possibilitar 

a testagem da Teoria Funcionalista dos Valores Humanos, em suas hipóteses de 

conteúdo e estrutura, em amostras de crianças. Não obstante, mesmo diante de sua 

importância, é imprescindível ressaltar suas limitações, como a falta de um teste de 

validade convergente, por exemplo, com a medida proposta por Ana Doring (2008); 

ausência de verificação da adequação da medida em outros contextos; e falta de 

evidências de precisão teste-reteste (Gouveia et al., 2011). 

 

2.3.3.3 Questionário dos Valores Básicos com fins Diagnóstico (QVB-D) 

 Tendo em vista suprir as deficiências decorrentes dos instrumentos supracitados, 

Souza (2012) construiu uma nova medida, tomando como base a Teoria Funcionalista 

dos Valores Humanos (Gouveia, 1998, 2003, Gouveia et al., 2010). Ademais, ela 

buscou reunir evidências de sua validade fatorial, validade convergente-discriminante e 

precisão. Especificamente, a autora teve como objetivo desenvolver um instrumento que 

pudesse ser utilizado em diferentes âmbitos de atuação profissional, como clínico, 
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organizacional, escolar ou jurídico, servindo como um fundamento de triagem e 

diagnóstico. Para alcançar estes objetivos, foram realizados três estudos.  

 O objetivo do Estudo 1 foi construir um banco de itens que atendesse a um 

critério essencial, qual seja: representar as seis subfunções teóricas da Teoria 

Funcionalista dos Valores Humanos. Para tanto, inicialmente, o conjunto de itens foi 

retirado de um banco contendo 200 itens, elaborados por Gouveia (1998). Destes, 

apenas aqueles que obtiveram correlação item-total acima de 0,30 permaneceram na 

amostra. Dos itens restantes, foi construído um instrumento onde cada subfunção fosse 

representada por 30 itens. Disto resultou um instrumento com 180 itens, o qual foi 

enviado para juízes peritos na Teoria Funcionalista dos Valores Humanos a fim de que 

os mesmos avaliassem a adequação dos itens às subfunções, selecionando somente 

aqueles que apresentassem concordância aceitável entre os juízes (70%). O instrumento 

resultante contou com 127 itens. 

 No Estudo 2, Souza (2012) objetivou construir um instrumento a partir dos 127 

itens provenientes do Estudo 1, que apresentasse evidências de validade e precisão 

adequadas. Com o fim de selecionar nove itens por subfunção e três itens para cada 

valor, utilizaram-se os seguintes critérios: alta carga fatorial (acima de 0,40) e alta 

representação do conteúdo do valor (significado teórico). Com base nos resultados 

provenientes de uma amostra de 210 estudantes, os itens foram selecionados por meio 

de SEM (Structural Equation Modeling). Assim, o instrumento final foi composto por 

54 itens, distribuídos equitativamente nas seis subfunções valorativas; o mesmo 

apresentou evidências de validade e precisão. 
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 Por fim, o Estudo 3 teve como objetivo comprovar a estrutura fatorial proposta 

no Estudo 2, por meio da técnica de parcela de itens. Para tanto, contou-se com amostra 

de 231 estudantes universitários, os quais responderam aos itens do QVB-D 

(Questionário dos Valores Básicos – Diagnóstico), 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 sua vida. Nas análises, 

buscou-se comparar 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. Os valores do alfa de 

Cronbach, foram considerados aceitáveis para todas as subfunções valorativas. 

 Em suma, a medida do QVB-D, composta de 54 itens, apresentou bons 

parâmetros psicométricos de validade e precisão, justificando o seu emprego para 

triagem e diagnóstico, principalmente quando o objetivo for considerar o contexto 

aplicável. Não obstante, esta medida não substitui o QVB tradicional, composto por 18 

itens, o qual é mais adequado para pesquisa, principalmente quando há uma demanda de 

grande número amostral. 

 

2.3.3.4 Questionário de Relatos Comportamentais Valorativos 

 O Questionário de Relatos Comportamentais Valorativos foi elaborado por 

Lima (2012) para mensurar relatos de comportamentos baseados na Teoria 

Funcionalista dos Valores Humanos (Gouveia, 2003). Apesar de ser semelhante à 

medida proposta por Bardi e Schwartz (2003; Medida de Intenções Comportamentais), 

visto que ambas objetivam medir comportamentos, no modelo de Schwartz são 

mensuradas intenções, enquanto nesta são avaliados relatos comportamentais. Este 

questionário surgiu com o intuito de explorar a relação entre valores e comportamentos, 
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buscando aferir o poder preditivo de duas teorias: Schwartz (1992) e Gouveia (1998, 

2003). 

 Para tanto, Lima (2012) solicitou a estudantes de graduação e pós-graduação que 

elaborassem itens em forma de comportamentos que expressassem cada uma das seis 

subfunções valorativas do modelo de Gouveia (1998, 2003). Com base no julgamento 

de juízes especializados na teoria, os itens inadequados, redundantes ou que 

expressassem mais de uma subfunção foram excluídos. Disto, resultaram nove itens por 

subfunção, totalizando 54 itens/comportamentos. Um exemplo de item por subfunção 

pode ser observado a seguir: interativa (“Compartilha seus sentimentos com pessoas 

próximas”), normativa (“Valoriza festas tradicionais de sua sociedade”), suprapessoal 

(“Vai a museus e exposições apreciar obras de arte”), existência (“Evita bebidas ou 

comidas que prejudique sua saúde”), experimentação (“Realiza atividades que 

envolvam risco e/ou perigo”) e realização (“Procura que os demais reconheçam seu 

valor”). Os participantes são solicitados a responder com que frequência executam cada 

um dos comportamentos, utilizando escala de 7 pontos, variando de 0 (nunca) a 6 

(sempre). 

 No estudo de Lima (2012), ele observou que as correlações entre as subfunções 

e os comportamentos apresentaram um padrão condizente com o proposto pelas teorias 

empregadas. No modelo de Gouveia (1998, 2003), as subfunções normativa e 

experimentação apresentaram correlações mais altas com seus relatos comportamentais 

respectivos, enquanto que realização, suprapessoal e interativa apresentaram 

correlações moderadas e existência apresentou correlação fraca. A correlação média foi 

0,47 (DP = 0,14), explicando 22% da variância. Notou-se também que os valores 

apresentaram correlações de maior magnitude com seus respectivos domínios 

comportamentais. Também foi observado neste estudo que o modelo de Gouveia (1998, 
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2003), quando não explicava as variáveis comportamentais igual ao modelo de 

Schwartz (1992), o fazia de forma razoavelmente melhor. 

 Em suma, o estudo de Lima (2012) alcançou o objetivo a que se propunha, isto 

é, conhecer a relação entre valores e comportamentos, buscando aferir o poder preditivo 

das teorias de Schwartz (1992) e Gouveia (1998, 2003). Entretanto, para alcançar este 

objetivo, o autor criou uma escala (Questionário de Relatos Comportamentais 

Valorativos), tendo como base o QVB (Gouveia, 2003) e a medida de Intenções 

Comportamentais (Bardi & Schwartz, 2003). Não obstante, o autor não faz menção 

acerca dos parâmetros psicométricos (validade e precisão) da medida, bem como não 

apresenta quais itens representam cada subfunção, o que dificulta sua utilização em 

pesquisas futuras. 

 Tal como exposto, diversos são os instrumentos que têm sido utilizados pelos 

pesquisadores a fim de medir os valores humanos. Contudo, estes têm se centrado em 

formas explícitas de mensuração, a qual pode não representar os valores de forma exata, 

visto que sofrem influência considerável da desejabilidade social. Tendo em vista suprir 

este problema, as formas implícitas de mensuração foram propostas. O capítulo seguinte 

visa explicar como e por quê estas medidas surgiram, em que se baseiam, quais os tipos 

e como fazer para trabalhar os valores humanos por meio delas. 
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CAPÍTULO 3. MEDIDAS IMPLÍCITAS 

 

É comum, na psicologia, o estudo de fenômenos que não são diretamente 

observáveis, isto é, construtos latentes, hipotéticos, que representam tendências de 

respostas subjacentes. Assim, não podem ser medidos diretamente, apenas inferidos a 

partir de respostas declaradas ou implícitas (Krosnick, Judd, & Wittenbrink, 2005), 

verbais ou não-verbais (Sherif & Cantril, 1946).  

 Neste sentido, principalmente nos estudos sobre atitudes, tem sido feita uma 

diferenciação entre medidas explícitas, ou seja, que requerem atenção consciente; e 

implícitas, que não dependem da consciência, sendo consideradas espontâneas e 

automáticas. Este primeiro tipo tem dominado a literatura a psicologia, sendo bastante 

popular entre os psicólogos sociais (Gawronski & Bodenhausen, 2006; Maio & 

Haddock, 2010). 

 As medidas explícitas consistem em requerer as atitudes por meio das avaliações 

que as pessoas fazem acerca de um dado objeto, evento ou situação, traduzindo-se na 

autodescrição do posicionamento individual. Usualmente, estas medidas constituem 

questionários de autorrelato, com escalas do tipo lápis e papel, em que os participantes 

são solicitados a expressar suas opiniões frente a determinado objeto, foco da pesquisa.  

 Dentre as principais técnicas de mensuração explícita, merece ser ressaltada 

aquela proposta por Thurstone (caracterização da atitude do indivíduo por meio de seu 

posicionamento em face aos estímulos apresentados; utilização de juízes para 

avaliação), o qual se constituiu na primeira tentativa de mensuração com base em escala 

de intervalos. Ademais, destaque considerável também tem sido dado à técnica de 

Likert (itens classificados ao longo de um contínuo de cinco pontos que varia de 

“concordo totalmente” a “discordo totalmente”), Osgood (estratégia de diferencial 

semântico; conjunto de adjetivos bipolares que indicam relações de favorabilidade-
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desfavorabilidade), Guttman (escalas cumulativas; afirmações selecionadas que 

incorporam o que foi dito pelas anteriores) e Bogardus (predisposição a estabelecer 

níveis de contato com grupos-alvo) (Pimentel, Torres, & Gunther, 2011). Avanços nos 

estudos teóricos e empíricos têm mostrado que, para otimização dos resultados, o ideal é 

se utilizar a técnica de Likert, visto que esta é de fácil construção e aplicação, bem 

como é a mais precisa e que melhor prediz o comportamento subsequente (Tittle & Hill, 

1967). Este resultado é aprimorado quando se faz uso de escalas de resposta de sete 

pontos, com indicação de um rótulo para cada um deles (Coelho, 2009).  

Apesar dos bons resultados propiciados pelos tipos de medidas supracitadas, há 

um viés inerente ao método de mensuração explícita. Determinados construtos, como 

atitudes, valores e traços de personalidade estão sujeitos às normas e sanções sociais, e 

as pessoas podem dissimular suas respostas por razões de estratégia, tentando 

demonstrar o que consideram desejável socialmente. Preocupantemente, quase todas as 

ações humanas são construídas visando mostrar a pessoa de uma maneira favorável, 

sendo estas estratégias pessoais de aceitação grupal e autoafirmação (Seisdedos, 1996). 

Neste sentido, é essencial que a desejabilidade social, ou seja, a tendência de distorção 

de autorrelatos para uma direção favorável, seja controlada (Furnham, 1986). Uma das 

formas que vêm sendo utilizada para controlar esta tendência é por meio de mensuração 

de atitudes implícitas, as quais pressupõem uma diminuição da reatividade da medida. 

De acordo com Bassili e Brown (2005), a ideia de que os pensamentos e 

comportamentos das pessoas podem ser influenciados por processos psicológicos 

implícitos tem sido uma das maiores contribuições e desafios da pesquisa 

contemporânea que visa a mensuração de fenômenos psicológicos. Nesta direção, os 

psicólogos sociais têm desenvolvido um número de estratégias de respostas visando 

acessar as associações implícitas, isto é, aquelas que são automáticas e espontâneas, 
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fugindo ao controle consciente do indivíduo (Fazio & Olson, 2003). Ademais, estas 

medidas prometem acessar não só as atitudes que os respondentes podem não estar 

dispostos a falar abertamente, mas também as que eles não estão cientes de sua 

existência. Diante destas vantagens e considerando os problemas inerentes às medidas 

explícitas, a importância desta dissertação se torna evidente. Neste sentido, este capítulo 

visa apresentar ao leitor esta nova forma de mensuração, explicitando suas bases 

conceituais, principais tipos, vantagens e desvantagens, bem como para onde os estudos 

nesta área estão caminhando. 

 

3. Técnicas de mensuração implícita 

Na metade do século XIX, o cientista  F. C. Donders descobriu que o tempo 

requerido para realizar uma atividade mental revela algo fundamental sobre como a 

mente trabalha. Com base nesta ideia, ele chegou a conclusão de que era possível 

entender processos de pensamento computando o intervalo de tempo entre a 

apresentação do estímulo e a resposta produzida, descoberta esta que abriu 

possibilidades para o estudo dos processos mentais (Wittenbrink & Schwarz, 2007). 

 Foi nesta direção que, por volta da década de 1980, pesquisas acerca das 

medidas implícitas foram introduzidas, e, desde então, estas têm recebido considerável 

atenção. O número crescente de medidas e estudos que visam testar sua eficácia e 

verificar suas limitações potenciais vêm a corroborar sua importância crescente (Bassili 

& Brown, 2005).  

 Dentre as técnicas de mensuração implícita que têm alcançado maior destaque, 

ressaltam-se: o priming, proposto por Fazio (1995), que visa criar um contexto-estímulo 

que produza um determinado tipo de reposta ou efeito; e o Teste de Associação 

Implícita (TAI; Greenwald et al., 1998), que tem como intuito determinar a ativação de 
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atitudes por meio do impacto do objeto atitudinal sobre a velocidade com a qual o 

indivíduo possa fazer certos julgamentos. Existem também as modernas técnicas de 

neuroimagem, apontadas por Wittenbrink e Schwarz (2007) como um novo tipo de 

medida implícita, visto que, como medidas de atividade metabólica dependente de 

órgãos corporais, elas contêm uma riqueza de sinais que não são conscientemente 

acessíveis ou estão sob o controle intencional do respondente. A seguir, estas técnicas 

serão melhor descritas. 

 

3.1 Priming 

O priming, técnica de avaliação proposta por Fazio (1995), compreende o 

fenômeno cognitivo que ocorre quando um estímulo prévio (o prime) ativa conceitos 

semanticamente relacionados na memória, reduzindo ainda o tempo necessário para sua 

identificação (Foster & Davis, 1984; Wittenbrink & Schwarz, 2007). Parte-se do 

princípio de que as atitudes são associações na memória entre um dado objeto e sua 

avaliação (Fazio, 1995; Fazio, Jackson, Dunton, & Williams, 1995), e que quanto mais 

acessível é uma atitude na memória, mais provável que sua avaliação seja 

espontaneamente ativada quando se deparar com dito objeto atitudinal (Maio & 

Haddock, 2010). Assim, supõe-se que o acesso a uma determinada palavra é mais 

rápido quando ela for precedida por outra com a qual compartilhe características 

semânticas (por exemplo, professor e escola) semelhantes; e França, Lemle, Pederneira 

e Gomes (2005) acrescentam, ainda, semelhanças fonológicas (por exemplo, campo e 

canto), ou morfológicas (por exemplo, pedra e pedreiro).  

Este conceito também é utilizado para se referir ao efeito experimental acerca da 

influência que um evento antecedente (o prime) exerce sobre um desempenho posterior 

(França et al., 2005). Neste sentido, o modelo de avaliação priming afirma que as 
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pessoas devem ser mais rápidas em classificar um objeto como positivo (e.g., agradável) 

depois de ter visto um estímulo prime que gostaram do que após terem visto um 

estímulo prime que não gostaram. Da mesma forma, devem ser mais rápidas em 

classificar um adjetivo negativo (e.g., desagradável) depois de terem visto um estímulo 

prime que não gostaram (Maio & Haddock, 2010).  

Segundo Fazio (2001), as avaliações automáticas associadas a um estímulo 

prime são mais vantajosas para a análise de alvos congruentes. Neste sentido, a 

facilitação gerada pelo prime é vista como o resultado da ativação automática associada 

ao estímulo, diminuindo a quantidade de ativações adicionais necessárias para alcançar 

o limiar de resposta. Desta forma, a ativação automática de uma avaliação gerada pelo 

prime resultará em uma latência de resposta variável em razão de alvos positivos ou 

negativos. 

Considere por um instante o exemplo de uma pessoa que odeia funk; pensar 

sobre isto desencadeia reações imediatas e substanciais nela. Assim, tal pessoa tem uma 

forte associação na memória entre o objeto atitudinal “funk” e a avaliação “ruim”. 

Suponha que esta mesma pessoa também não goste de insetos, porém em um nível 

menor de repulsão. Deste modo, o modelo de Fazio postula que, caso ela se depare com 

estes objetos atitudinais, ou seja, solicitada a falar sobre eles, a avaliação do funk será 

ativada mais rápida e espontaneamente que a do inseto. Além disso, a apresentação do 

funk como um estímulo prime deveria diminuir a velocidade de respostas subsequentes 

para adjetivos positivos e facilitar aquelas para estímulos negativos. 

É importante ressaltar que as variáveis dependentes, tal como em outras formas 

de mensuração implícita, são o tempo de reação (TR) e a acurácia das respostas. Neste 

sentido, o contexto semântico é manipulado, e o alvo pode ser precedido ou ativado por 

uma palavra semanticamente relacionada, ou ainda, em condições controle, ele é 
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precedido por uma palavra não relacionada, por prime neutro (não linguístico) ou não é 

precedido por primes (Holderbaum, 2009). 

Quanto aos procedimentos priming usados para medir atitudes, sabe-se que estes 

geralmente apresentam objetos atitudinais como priming, que pareados com palavras 

que variam em sua conotação avaliativa (e.g., bom ou desagradável) (Maio & Haddock, 

2010). O estudo de Fazio et al. (1995) é um exemplo disto. Eles apresentaram 

brevemente aos participantes fotos de pessoas brancas ou negras. Em seguida, os 

instruíram para que indicassem o significado de adjetivos positivos e negativos 

(adjetivos-alvo). Eles observaram que nos participantes brancos, a apresentação de faces 

negras produziu respostas mais rápidas para adjetivos negativos, e mais lentas para 

adjetivos positivos. Não obstante, o efeito priming, além dos estímulos linguísticos, 

também pode ser alcançado por meio de figuras ou estímulos auditivos. Quando ocorre 

a compilação de tipos de priming, tem-se um priming multimodal (cross-modal 

priming).  

Holderbaum (2009) destaca que é importante manipular ou controlar variáveis 

que têm o potencial para influenciar o efeito de priming, tal como o intervalo entre sua 

apresentação e o alvo (Stimulus Onset Asynchrony, SOA), que pode variar de poucos 

milisegundos até mais de 2000ms. No cálculo do SOA, leva-se em consideração o 

tempo que separa o início da apresentação do prime do início da apresentação do alvo. 

Comumente, faz-se este cálculo somando quanto tempo o prime fica exposto mais o 

tempo de intervalo até a apresentação do alvo. 

Ademais, dois paradigmas podem ser utilizados para avaliar o efeito do priming: 

o paired priming paradigm, em que os estímulos são divididos em pares, cada um 

contendo um prime e um alvo; e o list priming paradigm, em que todas as palavras são 
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alvos e a relação semântica causadora do efeito de priming é dada pela relação entre 

alvos (Holderbaum, 2009). A seguir, serão detalhados os principais tipos de priming. 

 

3.1.2 Tipos de priming 

 De acordo com Wittenbrink (2007), há duas formas principais de priming: o 

avaliativo (também chamado de afetivo) e o conceitual. No primeiro tipo, o 

procedimento investiga a relação avaliativa entre o prime e o alvo; nele, o participante 

tem que associar o estímulo inicial (prime), emparelhado-o com palavras-alvo de 

valência polarizada (e.g., positivo vs negativo, importante vs não importante), tanto 

mais rápido quanto possível. Deste modo, neste priming a magnitude do tempo de 

reação é considerada como uma medida de ativação automática desta relação (Fazio, 

Sanbonmatsu, Powell, & Kardes, 1986). Já o priming conceitual analisa a relação 

semântica entre o estímulo prime e o alvo, estimando que o desempenho dependerá do 

significado do prime em relação ao alvo. Neste caso, utilizam-se alvos positivos ou 

negativos que variam quanto à capacidade de descrição do estímulo, estando presentes 

no contexto-tarefa de decisão lexical. A diferença crítica entre estes dois tipos de 

priming é que o avaliativo analisa a relação entre o estímulo e o alvo, enquanto que o 

conceitual avalia a associação conceitual e a relação de significado (Gouveia et al., 

2012; Wittenbrink, 2007). 

 Tal como pontuado por Oliveira et al. (2010), há outros tipos de priming, como 

o repetitivo, em que a apresentação prévia de um estímulo afetará o processamento do 

alvo, i.e., as experiências posteriores ao estímulo serão processadas mais rapidamente 

pelo cérebro (Forster & Davis, 1984); e o perceptual, o qual se baseia na forma do 

estímulo e sua correspondência com o alvo, como, por exemplo, o uso de uma palavra 

incompleta como estímulo e sua identificação completa como alvo final. 
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 Ademais, Gouveia et al. (2012) ressaltam que, além das formas supracitadas, há 

outras, porém, lembram tanto o termo priming como suas formas podem variar em suas 

nomenclaturas, dependendo do aporte teórico adotado. Salles, Jou e Stein (2007), por 

exemplo, apresentam a ideia do priming semântico em que o estímulo e o alvo 

pertencem a uma categoria semântica compartilhada (por exemplo, boi e búfalo), e, 

quando um participante é exposto a um item de uma categoria, itens semelhantes são 

estimulados mais rapidamente no cérebro; este tipo assemelha-se ao priming conceitual. 

Já no priming associativo, o alvo está relacionado ao estímulo, mas não 

necessariamente eles apresentam relação semântica (como, cachorro e osso); este pode 

utilizar, por exemplo, um texto escrito como contexto, e, sendo o alvo palavras, espera-

se que as que foram utilizadas no texto sejam processadas mais rapidamente, 

principalmente se forem incomuns e difíceis (Stanovich & West, 1983). O priming de 

resposta, por sua vez, atua na percepção visual e no controle motor do participante, e 

apresenta o alvo em sucessão rápida, podendo estar associado a respostas motoras 

idênticas ou correlatas; assim, quanto maior a semelhança entre o estímulo e o alvo, 

mais rápida e eficiente são as respostas da pessoa (Klotz & Wolff, 1995). Por fim, o 

priming mascarado consiste na utilização de símbolos (e.g., ####) para mascarar 

palavras ou pseudopalavras que são utilizadas como estímulo, permitindo diminuir ou 

aumentar a visibilidade (identificação) do prime, e assim analisar a relação da 

manipulação na ativação automática do alvo (Ferrand, Segui, & Grainger, 1996; 

Gouveia et al., 2012).  

 Não obstante, independentemente da forma do priming, o seu resultado 

geralmente é influenciado pela força ou magnitude das atitudes, pelo estímulo (prime) 

escolhido, pelas instruções na execução das tarefas e pelo alvo selecionado 

(Wittenbrink, 2007). Tal susceptibilidade é uma das limitações da técnica e a 
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possibilidade de influência deve ser objeto de controle por parte dos pesquisadores, 

visto que a manipulação intencional de uma destas variáveis pode produzir resultados 

enviesados ou falseados. Além destas limitações, Wittenbrink (2007) afirma que deve-

se levar em conta: (1) a administração do teste, que é considerada relativamente mais 

complicada que as demais medidas implícitas, exigindo recursos técnicos e experiência 

no campo da pesquisa; e (2) a tendência a produzir índices baixos de efeito priming e 

confiabilidade. 

 Mesmo diante destas limitações, a proposta da medida e os resultados 

alcançados até o momento têm incentivado o desenvolvimento de novas pesquisas em 

áreas diversas. Por exemplo, Saroglou, Corneille e van Cappelen (2009) observaram 

que o priming religioso ativa comportamentos e pensamentos submissos, aumentando a 

acessibilidade de conceitos relacionados à submissão, bem como a sensibilidade a 

pedidos de vingança, comportamento este que é oposto ao perdão que é pregado, mas 

que tem se mostrado comum na maioria das religiões (Rye et al., 2000). 

 Já Harris, Bargh e Brownell (2009), utilizando procedimentos priming, testaram 

a hipótese de que a exposição à publicidade de alimentos na televisão também contribui 

para a obesidade. No Estudo 1, eles realizaram um experimento com crianças, 

consistindo em colocá-las para assistir um desenho animado que continha publicidade 

de alimentos, e receberam um lanche enquanto assistiam. No Estudo 2, em uma amostra 

de adultos, além de programas com apresentação de alimentos, apresentavam-se seus 

benefícios nutricionais. Os autores observaram que, no Estudo 1, as crianças 

consumiram 45% mais quando expostas à publicidade de alimentos; já no Estudo 2, 

além do aumento no consumo, em geral, observou-se aumento no consumo de 

alimentos “saudáveis”, segundo a exposição aos benefícios nutricionais. Os aumentos 
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independeram da fome relatada e da marca do produto. Assim, estes estudos 

demonstraram a influência do priming no comportamento das pessoas. 

 Mazar e Zhong (2010), por sua vez, verificaram que as escolhas do consumidor 

são reflexos não apenas do preço e da qualidade, mas também de valores sociais e 

morais. Eles observaram que as pessoas atribuem valores sociais e éticos superiores 

para o consumismo de produtos verdes do que de produtos convencionais. Ademais, 

verificaram que a mera exposição a “produtos verdes” (ambientalmente corretos) leva 

as pessoas a exibirem mais comportamentos altruístas do que ao serem expostas a 

produtos convencionais.  

 Assim, as pesquisas utilizando os procedimentos priming têm crescido e se 

diversificado a cada dia. Em busca realizada no PsycNET (2011), utilizando o termo 

“priming”, foram encontrados 1.594 artigos que utilizaram ou citaram a técnica. Dentre 

os assuntos tratados, estavam priming conceitual e influência no voto (Berger, 

Meredith, & Wheeler, 2008), associação entre religião e suporte para ataques suicidas 

(Ginges, Hansen, & Norenzayan, 2009) e influência de priming de músicas e palavras 

nos afetos (Schubert, 2010). De forma geral, dentre os assuntos mais abordados, 

destacam-se os processos cognitivos, a aprendizagem e memória, psicologia 

experimental, percepção visual, linguística e linguagem (Gouveia et al., 2012).  

 De acordo com Olson e Fazio (2009), o crescimento rápido do número de 

pesquisas, em conjunto com a literatura extensa sobre o tema, demonstra a vitalidade de 

uma área que está se expandido em um pequeno espaço de tempo. Assim, o priming tem 

se configurado como uma das técnicas mais proeminentes de mensuração implícita, 

entretanto, não é a única. A seguir, outra importante técnica de mensuração implícita 

será exposta. 
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3.2 Teste de Associação Implícita 

O Teste de Associação Implícita - TAI (Implicit Association Test - IAT) foi 

proposto por Greenwald et al. (1998), tomando como base na ideia de que objetos 

atitudinais podem espontaneamente ativar avaliações, as quais afetam respostas 

subsequentes, bem como a velocidade destas. Este teste mede a força das associações 

mentais automáticas usando o paradigma do tempo de reação (Andrews, Greenwald, 

Hampson, Gordon, & Widdop, 2010), isto é, quanto mais rápido a pessoa consegue 

avaliar uma associação entre um conceito e um atributo, mais sentido tal relação faz 

para esta pessoa. Deste modo, o teste foi criado para não requerer a intencionalidade do 

indivíduo, acessando atitudes que ele é relutante em dizer ou incapaz de responder por 

desconhecimento das mesmas (Vargas, Sekaquaptewa, & Hippel, 2007). 

Há, basicamente, dois tipos de TAI, quanto a forma: computadorizada e lápis e 

papel. A principal diferença entre ambas diz respeito a variável dependente, em que no 

primeiro tipo refere-se a latência de resposta em associar determinados estímulos, e no 

segundo ao número de questões completadas em um tempo fixo (Greenwald & 

Farnham, 2000; Lemm, Lane, Sattler, Khan, & Nosek, 2008). As mesmas serão 

explicitadas a seguir. 

 

3.2.1 Medida de TAI computadorizada 

 Inicialmente, com base no experimento de Donders (1868), o TAI foi proposto 

para ser executado no computador, onde o tempo de reação pode ser calculado 

(Greenwald et al., 1998). Donders observou que fazendo com que o indivíduo 

respondesse com a mão direita estímulos do lado direito e com a mão esquerda 

estímulos do lado esquerdo, quando o movimento da mão direita fosse requerido com 

estimulação do lado esquerdo (ou vice-versa), o tempo de reação e a quantidade de erros 
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eram maiores (Lane, Banaji, Nosek, & Greenwald, 2007). Assim, ele concluiu que é 

possível entender processos invisíveis computando o tempo que decorre entre a 

apresentação do estímulo e a produção da resposta, ou seja, o tempo serve como 

variável para estimar a natureza dos processos mentais. 

O TAI computadorizado mede a associação implícita por meio de um 

experimento composto por vários blocos de ensaios. Os participantes vêem estímulos 

(palavras ou figuras), os quais são apresentados no centro da tela do computador. Eles 

têm duas chaves de respostas a sua disposição: chave da esquerda (geralmente a tecla E) 

e chave da direita (geralmente a tecla I), e são instruídos a responder o mais rápido 

possível, buscando não cometer erros (Stüttgen, Vosgerau, Messner, & Boatwright, 

2011). 

 Considere, por um instante, o exemplo de um estudo utilizando o TAI para 

verificar preconceito frente a homossexuais (ver Figura 7). No bloco 1, os participantes 

são apresentados a uma variedade de palavras referentes a opção sexual (hetero ou 

homossexual). Eles são instruídos a marcar uma resposta (no caso do exemplo, 

pressionando a tecla “E” no teclado) quando vêem palavras referentes à heterossexuais, 

e uma resposta diferente (pressionando a tecla “I”) quando vêem palavras referentes à 

homossexuais. Eles são instruídos a responder tão rapidamente quanto possível. No 

bloco 2, os participantes são apresentados a uma variedade de adjetivos positivos e 

negativos. Novamente, eles são solicitados a marcar uma resposta (pressionando a tecla 

“E”) quando um adjetivo positivo aparece na tela e uma resposta diferente 

(pressionando a tecla “I”) quando um adjetivo diferente aparece na tela. No bloco 3, os 

participantes são informados que verão palavras categóricas (referentes a homo ou 

heterossexuais) ou adjetivos, e que deverão pressionar a tecla “E” quando virem algo 

referente à heterossexuais ou adjetivos positivos, e pressionar a tecla “I” quando virem 
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algo referente à homossexuais ou adjetivos negativos. O bloco 4 é similar ao bloco 2, 

mas agora o participante deve pressionar a tecla “E” quando o adjetivo negativo 

aparecer, e a tecla “I” quando o adjetivo positivo aparecer. Por fim, o bloco 5 é similar 

ao bloco 3, mas agora os participantes devem pressionar a tecla “E” quando algo 

referente a heterossexuais ou adjetivos negativos aparecerem, e a tecla “I” quando algo 

referente a homossexuais ou  adjetivos positivos aparecerem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Exemplo de sequência de procedimentos para os cinco blocos do TAI 

  

Os blocos 3 e 5 medem a extensão de associação entre um objeto atitudinal (no 

caso do exemplo, a categoria opção sexual) e a avaliação. Deste modo, indivíduos que 

têm preconceito com relação a homossexuais (os avaliam mais negativamente), por 

exemplo, nos ensaios em que aparecem as palavras referentes a homossexuais 

associadas a adjetivos positivos, eles responderão mais lentamente, ao passo que serão 

mais rápidos em responder as associações entre heterossexuais e adjetivos positivos.  

 O bloco com menor média de latência de resposta (menor tempo de reação) é 

chamado de bloco congruente (compatível), enquanto que o bloco com maior latência 

de resposta é chamado de bloco incongruente (incompatível). Comumente, calcula-se a 

Tecla de resposta “E” Tecla de resposta “I” 

Heterossexuais Homossexuais 

Adjetivos positivos Adjetivos negativos 

 
Heterossexuais OU 
adjetivos positivos  

 

Homossexuais OU 
adjetivos negativos 

Adjetivos negativos Adjetivos positivos 

Heterossexuais OU 
adjetivos negativos 

Homossexuais OU 
adjetivos positivos 
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associação implícita pela diferença entre o número de respostas nos blocos congruente e 

incongruente (TAI = lado A – lado B, onde o lado é o bloco compatível e o lado B é o 

bloco incompatível). Desta fórmula decorre que a diferença de latência média de 

resposta entre os dois pares (A e B) reflete a força relativa de associações subjacentes 

(Lemm et al., 2008).  

Entretanto, em 2003, Greenwald, Nosek e Banaji introduziram um método mais 

eficiente de calcular esta pontuação: o escore D. Neste, os escores do TAI, dados pela 

equação anterior, são divididos pelo desvio-padrão do indivíduo de todas as latências de 

resposta, em ambos os blocos. O propósito do escore D é a correção da variabilidade 

nos escores devido a diferenças individuais na velocidade de processamento de todos os 

participantes. Ao término do teste, será atribuído a cada participante um escore D que 

varia de -2 a +2. Assim, o este escore possui tanto direção (positiva ou negativa) quanto 

magnitude (forte ou fraca), onde o sinal negativo implica em uma atitude implícita 

contrária ao objeto de pesquisa e o sinal positivo uma atitude a favor do mesmo; por 

outro lado, o valor indica que quanto mais próximo a 2, mais forte é a associação 

implícita, e quanto mais próximo a 0, mais fracamente a pessoa possui tal associação 

(Cai, Sriram, Greenwald, & McFarland, 2004; Greenwald et al., 2003; Stüttgen et al., 

2011). 	  

Devido a eficácia dos resultados e a proposta da medida, a cada dia cresce o 

número de estudos utilizando o TAI computadorizado para mensurar os mais variados 

construtos. Por exemplo, pensando em psicologia organizacional, mais especificamente 

na área de orientação vocacional e treinamento de pessoal, Molesworth e Chang (2009) 

utilizaram o teste de associação implícita, em combinação com uma bateria de testes 

objetivos, para analisar os comportamentos de risco de pilotos de avião, em uma 

amostra de 35 participantes. Os resultados mostraram que o TAI foi o mais forte 
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preditor do comportamento, observado por meio de um simulador de voo. Com isso, os 

autores concluíram que uma medida implícita de atitude pró-ativa pode ser empregada 

para identificar os pilotos que são potencialmente mais propensos a se envolver em 

atividades de alto risco, o que permite traçar estratégias interventivas no treinamento 

dos pilotos.  

No âmbito da psicologia jurídica, Gray, Brown, MacCulloch, Smith e Snowden 

(2005) estudaram as associações implícitas em pedófilos. Os autores observaram que os 

infratores pedófilos associam implicitamente o termo criança ao termo sexo, em 

comparação com os infratores não-pedófilos, os quais associam mais fortemente o 

termo adulto à sexo. Com isso, Gray et al. (2005) sugeriram que o TAI pode identificar 

um núcleo cognitivo anormal que sustenta o comportamento desviante da pedofilia 

sexual.	  

Em psicologia social, especificamente na área de estereótipos e preconceito, 

Hatzenbuehler, Dovidio, Nolen-Hoeksema e Phills (2009) desenvolveram uma medida 

implícita para avaliar atitudes anti-gays, relacionando-a com estratégias de regulação da 

emoção e estresse psicológico. Participaram do estudo 31 homossexuais (gays, lésbicas 

e bissexuais), os quais responderam às medidas implícita e explícita. Apesar das medias 

implícitas e explícitas não terem se correlacionado, os participantes que obtiveram 

maior escore no TAI anti-gay demonstraram mais comportamentos de ruminação, 

supressão das emoções e angústia psicológica.	  

Na área de psicologia educacional, Cvencek, Meltzoff e Greenwald (2011) 

estudaram a associação implícita de crianças de 6 a 10 anos de idade, no que concerne 

ao estereótipo cultural de gênero. Por meio do TAI, verificaram que as crianças 

demonstraram estereótipo cultural de gênero ao associarem a matemática com os 

homens; isto é, a matemática como sendo uma disciplina cujo desempenho melhor é 
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alcançado por homens, influenciando no autoconceito das crianças, mesmo não havendo 

diferenças significativas quanto ao sexo com relação a suas notas.	  

Em se tratando de psicologia experimental e neurociência, Stanley, Phelps e 

Banaji (2008) realizaram um experimento buscando investigar a base neural das atitudes 

implícitas. Eles observaram que a ativação da amígdala está envolvida na avaliação 

automática de estímulos relevantes socialmente, como o reconhecimento de faces de 

outras raças (por meio do TAI); por outro lado, o cingulado anterior e o córtex pré-

frontal dorsolateral estão envolvidos, respectivamente, na detecção e regulação de 

atitudes implícitas, correlacionando-se com o processamento controlado de faces de 

outras raças.	  

 Além destes, o TAI computadorizado já foi utilizado para avaliar agressividade 

no esporte (Teubel, Asendorpf, Banse, & Schnabel, 2011), ideação suicida (Nock et al., 

2010),  felicidade e bem-estar (Walker & Schimmack, 2008), relacionamento amoroso 

(Lee, Rogge, & Reis, 2009), associação implícita da doença mental (Rusch, Todd, 

Bodenhausen, & Corrigan, 2010), preconceito frente ao uso de drogas (Hippel, Brener, 

& Hippel, 2008), autoestima e autoconceito (Greenwald & Farnham, 2000) e 

personalidade implícita (Schnabel, Asendorpf, & Greenwald, 2007), por exemplo. 

 A seguir, será apresentada uma versão alternativa do TAI que, mesmo não tendo 

a precisão que a forma computadorizada oferece, apresenta algumas facilidades e 

vantagens em relação àquela. 

 

3.2.2 Medida do TAI versão lápis e papel  

Mesmo diante dos resultados favoráveis encontrados pelo TAI 

computadorizado, como anteriormente citado, as desvantagens apresentadas por esta 

forma de medição, principalmente no que concerne a necessidade de um laboratório 
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equipado, disposição do programa de análise (por exemplo, Direct RT, Superlab, 

Inquisit), dificuldade de alcançar populações não tradicionais e custo temporal devido à 

aplicação individual, as versões do TAI lápis e papel têm sido utilizadas. Em detrimento 

da forma computadorizada, as medidas lápis e papel são fáceis de usar, não requerem 

equipamento especial e podem ser administradas em grandes grupos de entrevistados ao 

mesmo tempo, alcançando populações diversas (Lemm et al., 2008; Mori, Uchida, & 

Imada, 2008). 

 Ainda são poucos os estudos utilizando a medida do TAI lápis e papel (Lemm et 

al., 2008; Lemm, Sattler, Mitchell, & Dahl, 2002; Mori et al., 2008; Vargas et al., 

2007), fato este que reitera a necessidade de pesquisas visando testá-la e adaptá-la aos 

mais diversos construtos. Mas, sabe-se que ambas as versões (computadorizada e lápis e 

papel) possuem a mesma lógica subjacente, isto é, não ser susceptível aos processos 

intencionais dos participantes; ademais, em ambas, a associação estreita entre os 

conceitos que compartilham uma resposta deve tornar a tarefa mais fácil, levando a um 

melhor desempenho (Lemm et al., 2008). Não obstante, como citado no início desta 

seção, enquanto no TAI computadorizado a variável dependente é o tempo de reação 

das pessoas frente aos estímulos apresentados, na medida lápis e papel, a mesma refere-

se ao número de respostas concluídas em um tempo fixo de 20 segundos (Lemm et al., 

2008). 

 O teste ocorre da seguinte maneira: aos participantes são apresentadas duas 

folhas – o lado A e o lado B. Em cada lado, há os quadrantes explicando em que 

categoria as palavras se encaixam (os participantes têm 3 segundos para olhá-los antes 

de começar a tarefa de classificação) e, logo abaixo, duas colunas sequenciais com a 

tarefa de classificação; o participante é informado para não passar para a segunda 

coluna sem antes ter concluído a primeira. Esta estrutura é a mesma em ambos os lados; 
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entretanto, na tarefa do lado A, existe, no topo das colunas, o emparelhamento com 

maior congruência esperada entre os construtos que estão sendo estudados (por 

exemplo, branco/positivo e negro/negativo), respectivamente. No centro das colunas, há 

os estímulos (palavras-alvo) que devem ser associados do lado que corresponda a sua 

categoria de pertença. Esta tarefa deve ser feita em 20 segundos, sendo os participantes 

instruídos a fazê-lo o mais rápido possível, de cima para baixo, da esquerda para direita, 

sem pular ou deixar em branco qualquer palavra. No lado B, apenas há a mudança no 

emparelhamento das palavras (por exemplo, negro/positivo e branco/negativo), mas a 

tarefa segue da mesma forma (Lemm et al., 2008; Mori et al., 2008). Geralmente, antes 

de passar para o experimento em si, há a apresentação da tarefa de teste, correspondente 

àquela de classificação de flores e insetos, proposta por Greenwald et al. (1998), a qual 

apresenta estímulos diferentes dos que realmente estão sendo estudados. 

No geral, costuma-se calcular a associação implícita por meio da diferença do 

número de itens concluídos nas duas tarefas de classificação [TAI = (número de itens 

concluídos em tarefas positivas) - (número de itens concluídos em tarefas negativas)], 

independentemente de erros (Lemm et al., 2008; Mori et al., 2008). Ademais, algumas 

situações atípicas merecem cautela, como perfomances excessivas (por exemplo, 60 

palavras marcadas em 20 segundos) ou extremamente baixas (por exemplo, menos de 

10 palavras); ainda, situação mais comum, porém igualmente indesejada, flutuações 

entre as tarefas (por exemplo, 25 itens no lado A e 5 no lado B) também merece 

atenção. Segundo Mori et al. (2008), o recomendado é eliminar da amostra os 

participantes que errarem mais que 10% da tarefa, fato este que deve ser descrito no 

método. 

 Não obstante, esta forma de análise tem sido criticada devido aos artefatos 

indesejados inerentes a sua utilização, como a vulnerabilidade às diferenças individuais 
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na velocidade de resposta. Deste modo, Lemm et al. (2008) testaram sete formas de 

avaliação do TAI lápis e papel por meio de dados simulados, quais sejam: 1) diferença 

das pontuações (pontuação no lado A menos pontuação no lado B); 2) razão simples 

(A/B – 1); 3) relação máximo e mínimo (X / Y - 1, onde X é o maior valor de A ou B, e 

Y é o menor valor de A ou B); 4) conversão de latência{1000 * [(1 / B) - (1 / A)]}; 5) 

produto simples [(A - B) * (X / Y)]; 6) produto: relação ao quadrado [(A - B) * (X / 

Y)]; e, finalmente, 7) produto: raiz quadrada da diferença [(X / Y) * Raiz quadrada de 

(X - Y)]. Eles concluíram que a melhor forma de avaliar este tipo de medida é por meio 

do produto: raiz quadrada da diferença, o qual apresentou resultados consistentemente 

superiores, aconselhando o seu uso, principalmente, para o tratamento de TAI lápis e 

papel para estímulos verbais. 

 A propósito, faz-se necessário salientar estas duas formas de mensuração de 

dados implícitos: uma que considera apenas estímulos verbais, e outra que considera 

figuras na classificação, tal como ocorre nas versões computadorizadas. No estudo de 

Lemm et al. (2002), os autores testaram a validade destas duas versões quanto a atitudes 

raciais, observando melhores resultados para os estímulos verbais em detrimento dos 

figurativos. Estes resultados se repetiram em estudos posteriores (Lemm et al., 2008). 

No que concerne a comparação entre as medidas computadorizada e lápis e papel, estes 

autores foram os primeiros a fazê-la, testando as medidas utilizando os mesmos 

estímulos (atitudes raciais). Os resultados mostraram que, apesar de estarem 

correlacionadas (r = 0,51), o tamanho do efeito foi maior na medida computadorizada. 

Por tal motivo, além de uma baixa precisão da medida (Mori et al., 2008), as versões 

lápis e papel têm sido preteridas pelos pesquisadores. Assinala-se também, que alguns 

efeitos podem mascarar os resultados do teste, como a ordem de apresentação dos 

blocos (lado A e B) e a velocidade de resposta global. Entretanto, estudos empíricos 
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têm mostrado que isto não invalida a medida, que pode servir como uma alternativa 

mais viável para quem deseja trabalhar com medidas implícitas, apresentando resultados 

que variam de razoáveis a bons, podendo ainda ser utilizada para corroborar estudos 

computadorizados ou em combinação com medidas explícitas (Mori et al., 2008). 

Lemm et al. (2008) demonstraram que, em se tratando do TAI lápis e papel para 

estímulo verbal, a ordem de apresentação dos blocos não influenciou nos resultados, e a 

velocidade de resposta global, quando lançando mão da fórmula produto: raiz quadrada 

da diferença, apresentou resultados satisfatórios, não funcionando como um artefato 

influenciador no resultado.  

Neste sentido, esta técnica pode ser considerada útil para investigação da 

cognição social implícita, sendo prática, eficaz e de fácil aplicação; ela também foi 

utilizada para mensurar diversos construtos, como, atitudes dirigidas para pessoas 

gordas e magras (Teachman, Gapinski, Brownell, Rawlins, & Jeyaram, 2003), atitudes 

raciais (Lemm et al, 2008), motivação organizacional (Johnson & Steinman, 2009) e 

autoestima (Karpinski & Steinman, 2006). 

 

3.2.3 Formas alternativas do TAI 

Além dos estudos visando a verificação de suas propriedades psicométricas e a 

aplicação a construtos variados, tem crescido o desenvolvimento de formas alternativas 

desta medida, como é o caso do Preschool Implicit Association Test - PSIAT (Cvencek, 

Greenwald, & Meltzoff, 2011), do teste Go/No-go (Nosek & Banaji, 2001), do Filtering 

Unconscious Matching of Implicit Emotions ou  teste FUMIE (Mori et al., 2008), do  

Palm IAT (Dabbs, Bassett, & Dyomina, 2003) e do Single Categorie IAT ou SC-IAT 

(ver Karpinski & Steinman, 2006).  
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Por exemplo, Cvencek et al. (2011) adaptaram o TAI para crianças de 4 anos de 

idade (Preschool Implicit Association Test - PSIAT). Durante o PSIAT, as crianças 

foram instruídas a categorizar estímulos, apertando o botão do lado esquerdo ou direito, 

a partir de quatro categorias (flores, insetos, bom e mau), as quais eram representadas 

por figuras infantis.  Além de associar flores e insetos a bom e mau, eles também 

fizeram associação de gênero (menina/boa e menino/mau e vice-versa). Ao passo que os 

estímulos eram apresentados no centro da tela, o som das palavras era apresentado em 

alto-falantes. Como resultados principais, observaram que o PSIAT com relação ao 

gênero se correlacionou com as medidas explícitas correspondentes e também quanto ao 

sexo real da criança (preferência grupal). Assim, os autores propuseram que esta medida 

pode ser utilizada para investigar o desenvolvimento de atitudes implícitas 

estereotipadas em crianças mais jovens. 

Já Lee, Rogge e Reis (2010), em estudo longitudinal, validaram o teste Go/No-

go para estudar as origens da decadência em um relacionamento, utilizando associações 

implícitas para detectar os primeiros estágios da desilusão. Os resultados mostraram que 

as associações implícitas do parceiro com palavras positivas se relacionaram com um 

risco reduzido de ruptura do relacionamento a longo prazo (um ano). Assim, os autores 

concluíram que as primeiras sementes da decadência em um relacionamento se 

encontram nas atitudes que os indivíduos desconhecem ou são incapazes de relatar. 

Mori, Uchida e Imada (2008), por sua vez, desenvolveram o teste FUMIE 

(Filtering Unconscious Matching of Implicit Emotions), o qual consiste em uma 

adaptação do TAI para uma simples folha de papel. Este é um teste monopolar, 

semelhante ao TAI lápis e papel anteriormente descrito, em que se verifica o número de 

palavras marcadas pelo indivíduo em 20 segundos, sendo a associação implícita 

calculada a partir da média do número de palavras marcadas nos pares de tarefas. Na 
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primeira linha do teste FUMIE, as palavras são alocadas de modo que três positivas e 

três negativas apareçam aleatoriamente em cada um de seis conjuntos de palavras. As 

palavras-alvo são intercaladas vinte vezes entre as palavras positivas e negativas em 

cada linha. Dois pares de linhas (dois-três; quatro-cinco) são feitos com o mesmo 

princípio. Assim, em cada linha de 60 palavras, 20 são as palavras-alvo, 20 são palavras 

positivas e 20 são palavras negativas, dispostas da seguinte maneira: cada combinação 

de três palavras possui uma palavra alvo, uma palavra positiva e uma palavra negativa, 

em ordem aleatória. Os participantes são solicitados a marcar um círculo sobre as 

palavras-alvo nas linhas referentes as tarefas positivas (linhas 2 e 4), e uma cruz sobre 

as palavras-alvo nas linhas referentes as tarefas negativas (linhas 3 e 5).  

Em um estudo com 82 estudantes universitários utilizando o FUMIE, Mori et al. 

(2008) verificaram que, embora os coeficientes de correlação não atinjam o nível dos 

critérios convencionais, foram equivalentes ou maiores que os observados para as 

pontuações do TAI. Portanto, os autores concluíram que este teste pode ser uma 

ferramenta alternativa viável para medir atitudes implícitas, sendo aplicado a diversas 

áreas de pesquisa e administrado mais facilmente que o TAI. 

Dadd, Bassett e Dyomina (2003) propuseram uma versão simplificada do TAI, 

feita para rodar em Palm Pilot (computadores de mão) ou dispositivos pessoais de 

assistentes digitais. O TAI Palm utiliza menos estímulos do que o TAI original (modelo 

para desktop), assemelhando-se, neste aspecto, ao TAI lápis e papel. Neste teste, o 

programa exibe as palavras-estímulo no centro do Palm e cabe ao participante tocar a 

tela (com o polegar ou caneta), tão rápido quanto possível, no lado correspondente a 

associação categórica. A partir de três estudos, Dadd et al. (2003) verificaram o efeito 

do TAI semelhante aos resultados encontrados por meio de Desktop. Com isso, eles 

concluíram que, além da vantagem mais evidente, concernente a portabilidade, o TAI 
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Palm proporciona uma medição precisa, permitindo a coleta de dados nos mais variados 

locais. Todas as informações acerca desta alternativa e de como utilizá-la estão 

disponíveis no site www.singletap.com. 

Por fim, destaca-se, na presente dissertação, o estudo realizado por Karpinski e 

Steinman (2006) para a versão adaptada do TAI, o Single Categorie IAT ou SC-IAT. 

Este foi pensado a fim de avaliar a força da associação entre uma única categoria e 

classes de adjetivos. O mesmo será melhor detalhado a seguir, pois será o foco das 

pesquisas posteriormente apresentadas. 

	  

3.2.4 Single Categorie IAT	  

Como dito por Greenwald e Farnham (2000), muitos objetos atitudinais possuem 

uma categoria complementar, isto é, dois domínios categóricos que são emparelhados 

com os adjetivos. Entretanto, isto não se estende a todos os objetos; existem alguns 

exemplos em que a escolha da categoria complementar não é óbvia ou faz pouco 

sentido. Diante disto, é preciso recorrer a um teste que não exija tais categorias, 

possibilitando ao pesquisador avaliar os conceitos de forma independente, e não apenas 

examinar as associações comparativas. O SC-IAT, proposto por Karpinski e Steinman 

(2006), surge com o intuito de atender a esta demanda.  

Como um derivado do TAI, o SC-IAT incorpora muitas de suas propriedades, 

incluindo a facilidade no uso e interpretação. Da mesma forma que no original, no 

primeiro estágio, palavras com conotação positiva e o objeto atitudinal são 

categorizados em uma chave de resposta, e palavras com conotação negativa são 

categorizadas em uma chave diferente. Já no segundo estágio, palavras com conotação 

negativa e o objeto atitudinal são emparelhadas e categorizadas em uma chave de 

resposta, enquanto palavras com conotação positiva são avaliadas em outra chave de 
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resposta. Neste sentido, se ao invés de avaliar duas categorias complementares for 

criado dois testes SC-IAT para avaliá-las independentemente, algumas ambiguidades 

contidas na interpretação dos escores do TAI seriam eliminadas. Neste sentido, o SC-

IAT foi criado para acessar a força da associação avaliativa com um único objeto 

atitudinal, eliminando a necessidade de uma segunda categoria de contraste.	  

Karpinski e Steinman (2006) realizaram quatro estudos a fim de encontrar 

evidências de que o SC-IAT é internamente consistente e válido. O primeiro estudo 

tinha como foco  atitudes com relação a marcas de refrigerante (Coca-Cola e Pepsi), e 

tinha como objetivo avaliar a validade preditiva do SC-IAT. Os autores observaram 

nível razoável de consistência interna da medida, bem como que os escores para Coca-

Cola e Pepsi predisseram intenções comportamentais melhor do que o TAI. 	  

No Estudo 2, buscou-se verificar se o SC-IAT com relação ao self se 

correlaciona mais fortemente com medidas explícitas de auto-estima do que o TAI 

self/outros. Os autores encontraram fortes correlações entre o SC-IAT com relação ao 

self e medidas explícitas de auto-estima, podendo predizê-las; esta medida, no entanto, 

não se correlacionou com o TAI self/outros, demonstrando que se tratam de associações 

distintas. 	  

No Estudo 3, o SC-IAT utilizando os descritores “preto” e “branco” foram feitos 

separadamente, buscando avaliar um viés racial se respondido por negros ou brancos. 

Observou-se que os participantes brancos associaram implicitamente “branco” de forma 

positiva, enquanto que não foram encontradas diferenças significativas na avaliação dos 

participantes negros. Os escores do SC-IAT com relação a raça foram significativamente 

correlacionados com os escores do TAI, mas ambos não se correlacionaram com as 

medidas explícitas. Os autores concluíram que o SC-IAT, que apresenta independência 



 

115 
 

conceitual (branco e preto), permitiu uma interpretação mais detalhada do preconceito 

racial implícito. 	  

Por fim, o Estudo 4 buscou verificar se era possível falsear as respostas no teste. 

Por meio de experimentos, eles observaram que os participantes podem falsear as 

respostas no SC-IAT, mas com isso aumentam a taxa de erro e, consequentemente, 

podem ser identificados e eliminados da amostra. Com estes estudos, os autores 

concluíram que o SC-IAT é uma medida válida e consistente, contribuindo para o 

entendimento da cognição social implícita.	  

Devido a proposta do teste TAI e de seus derivados, bem como em razão dos 

resultados encontrados, sua repercussão foi tanta que, uma década após a publicação da 

pesquisa original, este foi citada em mais de 900 artigos (Maio & Haddock, 2010), 

assim como mais de 4500 testes já foram construídos (Lane et al, 2007). Em uma 

revisão do teste feita por Nosek, Greenwald e Banaji (2007) observou-se que o TAI tem 

sido aplicado a uma gama de disciplinas da psicologia, tais como social, cognitiva, 

clínica, da saúde e do desenvolvimento, além de neurociência e pesquisas na área de 

marketing. Isto só vem a reiterar sua importância e corroborar seu uso em pesquisas que 

visem a medição não só de atitudes, mas de qualquer tipo de construto em que se deseje 

verificar a associação implícita, como, por exemplo, os valores humanos, foco desta 

dissertação. 

 

3.3 Outros tipos de Medidas Implícitas 

 Tal como supracitado, Wittenbrink e Schwarz (2007) consideram as modernas 

técnicas de neuroimagem como uma nova forma de mensuração implícita, visto que por 

meio delas consegue-se verificar a atividade metabólica dependente dos órgãos 
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corporais, contendo uma riqueza de sinais que não estão sob o controle intencional do 

respondente. Neste sentido, demanda-se descrevê-las. 

 As técnicas de neuroimagem, por meio de estudos não invasivos in vivo do 

sistema nervoso humano saudável ou patológico, têm como intuito obter e integrar 

informações funcionais e estruturais. Para tanto, três técnicas recentes têm sido 

utilizadas: a tomografia computadorizada, a tomografia por emissão de pósitrons e a 

tomografia por ressonância magnética (RM). Este último método é o que tem alcançado 

maior destaque, visto que é mais flexível, rápido e possui melhor resolução espacial. 

Sua utilização tem estado associada a obtenção de informações dinâmicas da atividade 

cerebral, isto é, a imagem de ressonância magnética funcional (fMRI) (Machado, 2000).  

 De forma sucinta, a fMRI se baseia no fato de que ao haver uma concentração 

de oxi-hemoglobina e redução da desoxi-hemoglobina, resultantes da ativação neuronal 

frente a um estímulo, e consequente vasodilatação, ocorrem distorções locais do campo 

magnético, gerando redução do sinal da RM. Assim, regiões mais ativas durante a 

realização de uma tarefa apresentarão um aumento do sinal de RM em certas regiões do 

córtex, em comparação com uma condição controle (Lent, 2010; Machado, 2000). 

 Segundo Wittenbrink e Schwarz (2007), há duas classes de estudos que visam 

investigar os mecanismos neurais subjacentes às avaliações sociais em humanos: (1) 

pesquisas examinando a influência de características físicas nos estímulos sociais, como 

expressão emocional, e (2) pesquisas examinando a influência de informações 

adicionais sobre os traços individuais alvo ou comportamento passado. É nesta primeira 

categoria que se concentra a maior parte das pesquisas. Nela, as variáveis manipuladas 

são altamente controladas, fato este que restringe as interpretações das ativações 

cerebrais observadas em termos de significado dos mecanismos psicológicos e 

comportamentais e possibilita alta validade interna da pesquisa.	  
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 Apesar de este campo ter alcançado uma posição fundamental na neurociência 

básica e clínica, ainda há muito o que evoluir no que tange a neurociência social, 

contribuindo para o entendimento de diversos fenômenos da psicologia social, como é o 

caso de atitudes e valores. Não obstante, tem havido uma tendência dos neurocientistas 

sociais em adentrar neste assunto, principalmente visando a integração de técnicas, tais 

como TAI e fMRI, apresentando resultados mais consistentes acerca das atitudes 

implícitas. 	  

Por exemplo, Luo et al. (2006) estudaram a base neural da atitude moral 

implícita. O TAI, utilizado para avaliar essa atitude, foi composto por figuras 

apresentando comportamentos ilegais (por exemplo, vandalismo e violência 

interpessoal), e por categorias de avaliação, por exemplo, mau (na condição congruente) 

e bom (na condição incongruente). Observou-se, tal como esperado, que os 

participantes foram mais rápidos nas respostas dadas a condição congruente do que na 

condição incongruente. Já a nível neural, houve uma associação da tarefa com um 

aumento na ativação da amígdala e do córtex orbitofrontal ventromedial. Além disso, 

performances nos blocos incongruentes foram associadas ao aumento da atividade do 

córtex prefrontal ventrolateral, giro cingulado subgenual esquerdo, córtex premotor 

bilateral e caudado esquerdo. Este estudo vem a corroborar aqueles prévios acerca da 

área relacionada a moral, como é o caso do córtex orbitofrontal medial e da amígdala.	  

 Na mesma linha, Knutson, Wood, Spampinato e Grafman (2011) estudaram as 

atitudes políticas dos participantes por meio do TAI. No estudo, faces e nomes de 

políticos democratas e republicanos eram apresentadas em associação a palavras 

positivas e negativas, ao passo em que eram obtidas as imagens de ressonância 

magnética funcional (fMRI). Os resultados encontrados foram significativos apenas na 

condição de faces, sendo ativados os córtices pré-frontal anterior e ventromedial. A 
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ativação do córtex pré-frontal ventromedial sugere que ao observar as faces dos 

políticos, conhecimentos estereotipados são ativados; não obstante, a ativação do córtex 

pré-frontal anterior indica que também um conhecimento refletivo é ativado.	  

Mesmo diante dos avanços que esta área tem alcançado, algumas limitações 

merecem ser apontadas, principalmente no que concerne ao equipamento necessário, o 

qual é dispendioso e de difícil acesso. Ademais, respostas neurais só podem fazer 

limitadas predições a respeito da probabilidade de simples comportamentos ocorrerem, 

como a de reconhecer uma face individual particular ou responder mais lentamente 

quando deve categorizar a face de um outgroup racial. Deste modo, Wittenbrink e 

Schwarz (2007) afirmam que é falacioso pensar que as funções neurais podem predizer 

comportamentos sociais mais acuradamente que informações derivadas da observação 

do comportamento em si; ela pode sim ser uma ferramenta útil para melhor 

compreensão de fenômenos individuais, e, dependendo do experimento, até mesmo 

sociais, principalmente ao ser conjugada com outras técnicas. 

É importante ressaltar que aqui não se esgotam os tipos de mensuração implícita 

que podem ser utilizadas nas pesquisas. Existem outras medidas que também têm 

aparecido nos estudos, mesmo com menor frequência. É o caso dos indicadores 

fisiológicos, a exemplo da resposta galvânica da pele, da resposta pupilar e da 

verificação da atividade eletromiográfica (contração das fibras musculares avaliadas por 

meio da mudança de potencial elétrico que a acompanha).  

Do mesmo modo, as técnicas de avaliação comportamental merecem lembrança, 

visto que foram bastante utilizadas em pesquisas da psicologia social na década de 1960 

(Milgram, Mann, & Hartner, 1965), e têm a vantagem de que, como se observa em meio 

natural, supera-se a falta de sinceridade que é possível nas medidas de autorrelato, já 

que as observações passam despercebidas aos indivíduos. Não menos interessante do 
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que as anteriores, é a técnica proposta por Signall e Page (1971), denominada bogus 

pipeline, a qual consiste em convencer os participantes que os pesquisadores podem 

discernir se suas atitudes são verdadeiras, a partir da conexão dos mesmos a eletrodos 

capazes de verificar suas reações fisiológicas; isto se trata de um engodo e, assim, 

estima-se que o efeito da desejabilidade social é controlado. 

Tal como exposto, diversas são as técnicas de mensuração implícita que vêm 

sendo utilizadas. Devido ao fato de esta ser uma área relativamente recente, ainda há 

muito o que ser investigado para que a mesma se torne consolidada. A seguir, será 

abordado um dos tópicos mais polêmicos e controversos na área de medidas implícitas: 

a relação entre medidas implícitas e explícitas 

 

3.4 Relação entre medidas implícitas e explícitas 

 Consensualmente, psicólogos sociais definem as atitudes com base em três 

componentes: afetivo, cognitivo e comportamental (Michener, DeLamater, & Myers, 

2005, Rodrigues, Assmar, & Jablonski, 2009). Neste sentido, Rodrigues et al (2009) 

afirmam que elas se referem a uma organização duradoura de crenças e cognições em 

geral, dotada de carga afetiva pró ou contra um objeto social definido, que predispõe a 

uma ação coerente com as cognições e os afetos relativos a este objeto. Deste modo, as 

atitudes de uma pessoa influenciam a sua visão de mundo, bem como a sua reação 

diante dele (Michener, DeLamater, & Myers, 2005). Diante disto, surge a seguinte 

indagação: onde as atitudes implícitas se encaixam?  

 Segundo Greenwald e Banaji (1995), atitudes implícitas podem ser definidas 

como “traços introspectivamente não identificados (ou erroneamente identificados) de 

experiências passadas que medeiam um sentimento favorável ou desfavorável, 

pensamento ou ação em relação a objetos sociais” (p. 11). Elas coexistem com as 



 

120 
 

atitudes explícitas sobre o mesmo objeto, mas diferem em relação ao componente 

avaliativo, acessibilidade e estabilidade (Stüttgen et al., 2011). A propósito, devido à 

complexidade de fenômenos que medeiam o comportamento das pessoas, parece 

razoável sugerir que as atitudes que o influenciam não se restringem ao componente 

avaliativo; há aspectos implícitos que podem ajudar a prever a diversidade dos 

comportamentos (Vargas et al., 2007). Assim, o fato de que as atitudes implícitas nem 

sempre são relacionadas às explícitas tem levado os pesquisadores a pensar se as 

definições de atitudes, as quais envolvem um componente avaliativo (cognitivo), não 

estariam então ultrapassadas ou incompletas (Fazio, 2007; Gouveia et al., 2012). 

 Sendo as atitudes implícitas e explícitas coexistentes, não implica dizer que elas 

se referem a mesma coisa; ao contrário, são fatores diferentes, que, por vezes, 

apresentam-se correlacionados (Banse, Seise, & Zerbes, 2001) e, em outros casos, 

mostram-se independentes (Rydell, McConnell, & Mackie, 2008). De acordo com a 

metanálise realizada por Hofmann, Gawronski, Gschwendner, Le e Schmitt (2005), o 

TAI é sistematicamente relacionado às medidas de autorrelato, e não medidas 

dissociadas com correlações puramente aleatórias; ademais, variações nas correlações 

podem ser devidas ao grau de espontaneidade das medidas explícitas de autorrelato, ao 

grau de correspondência conceitual entre as medidas e aos métodos relacionados com 

aspectos do TAI. Não obstante, ainda há muito o que investigar no que concerne aos 

fatores que influenciam as correlações baixas ou inexistentes entre ambas as medidas. 

Tais incertezas fizeram com que Gawronski e Bodenhausen (2006) afirmassem 

que entender o que leva a resultados discrepantes entre atitudes implícitas e explícitas 

tem estado na vanguarda da investigação da cognição social contemporânea. Por 

exemplo, Riddel, Connell e Mackie (2008) se detiveram a estudar a dissonância 

cognitiva que se origina a partir da observação de uma incongruência entre atitudes 
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implícitas e explícitas. Eles verificaram que o estado de desconforto produzido pela 

incongruência, e a busca do indivíduo pela homeostase, podem levar a uma mudança de 

atitudes frente ao objeto em foco.  

Para explicar a relação entre as medidas implícitas e explícitas, Fazio e Olson 

(2003) e Olson e Fazio (2009) defendem o modelo MODE (Motivation and Opportunity 

as Determinants), um anacrônico da língua inglesa, que pode ser traduzido para o 

português como “motivação e oportunidade como determinantes”. Segundo este 

modelo, a magnitude da relação entre as atitudes implícitas e explícitas dependerá da 

motivação e oportunidade para deliberar; isto é, se a motivação ou a oportunidade de 

deliberar forem relativamente baixas no momento em que a resposta explícita está 

sendo considerada, então, as medidas apresentarão maior possibilidade de correlação. 

De forma semelhante, quando a motivação e oportunidade de avaliação dos objetos 

atitudinais são relativamente altas, será menor a possibilidade de relacionamento 

(Gouveia et al., 2012). Este modelo também é utilizado para explicar a capacidade que 

as medidas implícitas possuem de predizer os comportamentos subsequentes, tal como 

será exposto a seguir. 

 
3.5 Capacidade preditiva das medidas implícitas 

Da mesma forma que nos estudos correlacionais, ao se pensar na capacidade 

preditiva das medidas implícitas, deve-se considerar que os processos de decisão não 

são puramente espontâneos, nem puramente deliberativos. Esses processos consideram 

ambas as características, tanto as automáticas quanto as controladas (Fazio, 1995; Fazio 

& Olson, 2003; Olson & Fazio, 2009). 

Segundo o modelo MODE (Fazio & Olson, 2003; Olson & Fazio, 2009), as 

ações também podem ser determinadas por motivações e oportunidades situacionais. O 

modelo propõe que as atitudes podem exercer influência por meio de processos 
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relativamente espontâneos ou deliberativos. Assim, os julgamentos e comportamentos 

sobre um determinado objeto são influenciados por uma interpretação do objeto na 

situação, ou, de forma automática, ativada na exposição a esse objeto (Gouveia et al., 

2012). 

Neste sentido, quando a motivação e a oportunidade de deliberar são baixas, o 

comportamento esperado em relação ao objeto atitudinal deve ser ativado 

automaticamente e as medidas implícitas apresentarão maior capacidade preditiva. Por 

outro lado, quando a motivação e oportunidade de deliberar são altas, as medidas 

explícitas apresentarão maior capacidade de predição, pois serão influenciadas pelas 

mesmas forças avaliativas. Diante disto, ressalta-se a importância de considerar  

processos motivacionais e deliberativos ao examinar a validade preditiva de uma 

medida implícita quanto aos comportamentos e a sua relação com as medidas explícitas 

(Olson & Fazio, 2009). 

Segundo Gouveia et al. (2012), de forma geral, os autores defendem que as 

medidas que utilizam o TAI podem ser superiores quando na previsão de categorias (por 

exemplo, o apoio a propostas de melhoria ambiental). Já uma medida priming pode ser 

superior quando prever o comportamento em direção a um exemplar específico da 

categoria (por exemplo, apoiar uma proposta específica de melhoria ambiental) (Fazio, 

1995; Fazio & Olson, 2003). Mas, ainda há muito o que se investigar acerca da relação 

das medidas implícitas e explícitas, bem como quanto à capacidade preditiva das 

medidas implícitas. Atenção semelhante merece ser dada ao estudo da estabilidade e 

possibilidade de mudanças das medidas implícitas, como será exposto a seguir. 
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3.6 Estabilidade e possibilidade de mudanças das medidas implícitas  

A estabilidade das medidas implícitas também é um fator que tem sido levado 

em conta nos estudos da área (Gouveia et al., 2012). Por serem considerados processos 

automáticos, tais atitudes tendem a apresentar maior estabilidade que aquelas explícitas. 

Por exemplo, em uma pesquisa acerca de mudanças de estereótipos, Kawakami, 

Dovidio, Moll, Hermsen e Russin (2000) observaram que foram necessários 480 

ensaios de rejeição explícita da associação estereotipada para produzir uma mudança na 

ativação implícita dos estereótipos. Além disso, alguns estudos têm demonstrado 

mudanças em atitudes explícitas que não são acompanhadas por as observadas nas 

atitudes implícitas (Gawronski & Strack, 2004); entretanto, o contrário também ocorre, 

com mudanças apenas nas atitudes implícitas (Olson & Fazio, 2006). Neste sentido, 

questiona-se se os psicólogos sociais realmente estão certos ao afirmarem que as 

atitudes representam um construto único, visto que, se assim fossem, esperar-se-ia que 

mudanças em um tipo ocasionassem mudanças no outro tipo.  Cabe aos pesquisadores 

investigar melhor tais questões. 

Gawronski e Bodenhausen (2006) realizaram uma revisão da literatura acerca 

dos fatores que implicam em mudanças implícitas e explícitas de atitudes, observando 

que tais mudanças são guiadas por uma distinção entre processos associativos (reações 

afetivas automáticas caracterizadas pela ativação independente da verdade ou falsidade 

subjetiva) e propositais (preocupa-se com a validação das avaliações e crenças). A união 

destes processos origina o Modelo de Avaliação Associativo-Proposital (APE), proposto 

pelos autores supracitados, o qual faz pressupostos específicos acerca da interação 

destes processos, apontando diversos mecanismos que levam a mudanças nas atitudes 

implícitas e explícitas. Gawronski e Bodenhausen (2006) argumentam que, para as 

atitudes implícitas, os processos associativos descrevem os mecanismos subjacentes; 



 

124 
 

por outro lado, para as atitudes explícitas são os processos propositais que os fazem. 

Além disso, eles completam que as pessoas costumam usar suas reações afetivas 

automáticas acerca de um objeto como uma base para julgamentos avaliativos sobre 

este objeto, demonstrando, assim, que estes são processos relacionados. Deste modo, o 

modelo APE providencia um conjunto de explicações referentes à mudança de atitudes 

implícitas e explícitas, oferecendo um melhor entendimento dos processos subjacentes 

às atitudes, e, portanto, devendo ser testado em pesquisas futuras. 

 

3.7 Críticas e limitações das medidas implícitas 

Mesmo diante das vantagens em relação às medidas explícitas e da rápida 

evolução em um curto espaço de tempo, as técnicas de mensuração implícitas não estão 

isentas de críticas. Wax e Tetlock (2005), por exemplo, questionam a veracidade das 

medidas implícitas, especificamente do TAI, ao afirmarem que os seus escores refletem 

apenas que o indivíduo tem consciência dos estereótipos culturais comuns, porém, não 

necessariamente tende a apoiá-los. Em outras palavras, os autores defendem a ideia de 

que as associações podem refletir apenas a consciência da realidade social, ou seja, 

alguns grupos são mais desfavorecidos que outros e os indivíduos nestes grupos são 

propensos a se comportar de maneiras indesejáveis.  

Nesta mesma linha, Arkes e Tetlock (2004) afirmam que os dados do TAI 

podem refletir, ao invés de um posicionamento individual, estereótipos compartilhados 

socialmente; ademais, eles também afirmam que a relação afetiva negativa dos 

participantes pode se dever a cognições e emoções e não necessariamente refletir um 

preconceito. Desta forma, eles concluem que os resultados devem ser analisados com 

cautela, e considerados como indicativos de preconceito, por exemplo, e não como 

diagnóstico do mesmo. 
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Blanton e Jaccard (2006) consideram o TAI uma medida arbitrária, mesmo 

sendo avaliada em milissegundos (no caso da versão computadorizada), visto que não se 

pode afirmar com precisão que o ponto zero do teste significa a neutralidade das 

preferências aferidas; assim os desvios desse ponto, para mais ou menos, não podem ser 

determinados como graus de verdade. Fiedler, Messner e Bluemke (2006), por sua vez, 

consideram que falta um modelo de processo cognitivo e psicométrico que venha 

explicar as associações, bem como questionam acerca dos problemas de pontuações 

diferenciadas, diferença de sensibilidade entre os dois componentes da latência e os 

fatores incontroláveis.  

Fiedler et al. (2006) e Steffens (2004) questionam acerca da susceptibilidade do 

TAI de deliberar processos falsos e estratégicos. Este último realizou uma pesquisa 

visando analisar a capacidade do TAI de produzir resultados falsificados em medidas 

explícitas e implícitas, e verificou que o mesmo é menos susceptível a falsificações de 

resultados quando comparado às aplicações de questionários, mas não é totalmente 

imune. Segundo Steffens (2004), a pontuação dos testes implícitos depende das 

circunstâncias e instruções apresentadas em sua administração e também pode sofrer 

influência do conhecimento prévio da técnica, vinda de participações prévias em TAI. 

Diante de tais críticas, Greenwald, Nosek e Sriram (2006) responderam que o 

número de pesquisas e publicações desde 1998 fornecem validade consequencial às 

medidas implícitas, fato este que é corroborado pelos resultados de testes com menores 

índices de vieses, quando comparados a outras medidas em psicologia que se propõem a 

medir os mesmos construtos.  

Não obstante, é fato que muitos quesitos concernentes às medidas implícitas 

ainda merecem melhores esclarecimentos (Fiedler et al., 2006; Gouveia et al., 2012). 

Por exemplo, é preciso que os estudos foquem na validade preditiva da medida 



 

126 
 

implícita, verificando se os escores do teste correspondem ao comportamento real dos 

participantes, visto que os estudos ainda são ambíguos. Os críticos também afirmam que 

se a pessoa é identificada com alto índice de preconceito, por meio de um teste de TAI, 

isso apenas indica que esse participante relaciona rapidamente imagens de negros com 

palavras negativas, porém é necessário verificar se essa relação, na vida real, resulta em 

preconceito ou motiva comportamentos contra o racismo por reconhecer que essa 

realidade não é a ideal (Arkes & Tetlock, 2004; Blanton & Jaccard, 2006; Tetlock & 

Mitchell, 2009; Wax & Tetlock, 2005).  

Nesta mesma linha, Jost et al. (2009) analisaram dez pesquisas realizadas entre 

os anos de 2001 e 2008, verificando que estudantes, enfermeiros, médicos, policiais e 

recrutadores de emprego, apresentaram preconceitos implícitos em relação à raça, etnia, 

nacionalidade, sexo e status social, condizentes com suas atividades; ou seja, as 

medidas implícitas apresentaram significativa capacidade preditiva para 

comportamentos sociais e organizacionais, incluindo o emprego e decisões médicas e 

eleitorais feitas pelos participantes, o que contraria as afirmações dos críticos. 

Para que a área das medidas implícitas avancem, Fiedler et al. (2006) afirmam 

que é necessário que os pesquisadores, ao invés de minimizarem os problemas, adotem 

uma visão de discussão aberta a respeito. Questões como a falta de padronização na 

seleção de estímulo, a adequação do modelo de associação subjacente, a propensão do 

modelo para as diferenças de latência e o papel desempenhado por estratégias 

autogeradas não devem ser escondidas em pequenos grupos ou conferências 

confidenciais de processos de revisão. Ao contrário, pesquisas pluralistas sobre os 

problemas devem ser realizadas, visando servirem como referência para pressupostos 

teóricos que podem ser testados ou refutados empiricamente (Fiedler et al., 2006; 

Gouveia et al., 2012). 
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Sendo tomados tais cuidados, a área das medidas implícitas tenderá a crescer 

ainda mais, visto que sua importância é inegável, principalmente para os construtos 

permeados pela desejabilidade social. Neste caso, encaixam-se os estudos acerca dos 

valores humanos; afinal, como explicitado no primeiro capítulo, estes se configuram 

como algo desejável e bem visto pela sociedade, alguns, dependendo do contexto, mais 

do que outros. No entanto, não foi encontrada na realidade brasileira qualquer medida 

implícita de valores humanos. Diante disto, esta dissertação tem como objetivo geral 

construir um instrumento para medir implicitamente os valores humanos, nas versões 

computadorizada e lápis e papel, com base no SC-IAT para valores, proposto por 

Gebauer et al. (no prelo); entretanto, diferente dos autores que utilizaram o modelo de 

Schwartz (1991), propõem-se, nesta oportunidade, medidas com base na teoria de 

Gouveia (1998).  

	  

3.8 SC-IAT para valores (Gebauer, Maio, & Johannes, no prelo) 

 Tal como exposto, a maior parte dos estudos acerca dos valores humanos utiliza 

questionários de autorrelato. Neste sentido, Gebauer et al. (no prelo) buscaram estudar 

tal temática por meio de medidas implícitas. Para tanto, realizaram dois estudos visando 

avaliar se o SC-IAT, proposto por Karpinski e Steinman (2006), pode acessar avaliações 

associativas espontâneas no que diz respeito aos valores humanos. Estes autores 

optaram por este tipo de medida, ao invés do TAI tradicional (Greenwald et al., 1998), 

visto que é falacioso pensar em categorias valorativas opostas; assim, criar duas 

categorias de oposição, representando novos e arbitrários “anti-valores” seria 

precipitado em se tratando do construto em questão. Neste sentido, o SC-IAT 

(Karpinski & Steinman, 2006) parece atender a estas necessidades. 
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 Os autores buscaram testar se é possível acessar os valores de forma espontânea 

tanto por meio da avaliação da importância valorativa (Estudo 1), quanto por meio da 

avaliação da valência (Estudo 2). Nenhuma pesquisa até então havia buscado avaliar a 

importância dos valores utilizando uma medida implícita. Por outro lado, os estudos na 

área de medidas implícitas utilizando a avaliação de valência já têm demonstrado 

consistência (Fazio & Olson, 2003). 

 Participaram do Estudo 1 40 estudantes universitários. Estes responderam aos 

testes do SC-IAT para cada valor (totalizando dez testes), sendo estes referentes às 

avaliações de “importante” versus “não importante”, bem como ao Questionário de 

Valores de Schwartz (Schwartz, 1992), ao Questionário de Intenções Comportamentais 

(Bardi & Schwartz, 2003) e ao Questionário de Desejabilidade Social para Valores. A 

estrutura dos blocos do SC-IAT foi a mesma da proposta dos autores originais, e os 

participantes eram instruídos a pressionar a tecla “E” para categorizar uma palavra 

referente a “importante”, e a tecla “I” para uma palavra referente a “não importante”. 

Depois, os participantes eram expostos à situações congruentes (importante + valor) e 

incongruentes (não importante + valor). Os escores do SC-IAT foram calculados 

utilizando o algoritmo D (Greenwald et al., 2003).  

 Os resultados do Estudo 1 demonstraram consistência interna satisfatória para 

três dos quatro domínios de ordem superior dos valores, mas apenas para quatro dos dez 

domínios de ordem inferior. Os autores também observaram que nove de cada dez 

valores revelaram um efeito do TAI. A validade do SC-IAT-Valores foi corroborada por 

meio de correlações significantes entre este e o Questionário de Valores de Schwartz. 

Por meio de análises de regressão, observou-se que ambas as medidas implícitas e 

explícitas predisseram significativamente o comportamento, mas apenas quando 

avaliadas independentemente. Quanto à relação com a escala de desejabilidade social, 
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observou-se que a correlação mais forte foi com a medida de autorrelato, tal como 

esperado. 

 No Estudo 2, o qual contou com a participação de 42 estudantes, os testes do 

SC-IAT para cada valor foram designados para acessar associações espontâneas entre 

valores e avaliações de “bom” versus “ruim”. Foram observados valores satisfatórios de 

consistência interna para três dos quatro valores de ordem superior, mas apenas para 

quatro dos dez valores de ordem inferior.  

 O efeito do TAI foi observado, sendo mais fácil para os participantes associarem 

os valores com “bom” ao invés de “ruim”. O efeito foi significante para todos os 

domínios de ordem superior. O SC-IAT-Valores se correlacionou significativamente aos 

escores correspondentes no Questionário de Valores de Schwartz. Ademais, estas duas 

medidas predisseram significativamente os comportamentos valorativos, e o SC-IAT-

Valores predisse esta última independentemente da medida de autorrelato. A medida 

implícita não foi um preditor significativo da desejabilidade social ao controlar o efeito 

da medida explícita. 

 Tal como exposto, respostas para ambas as versões do SC-IAT-Valores 

predisseram significativamente aquelas no Questionário de Valores de Schwartz e na 

escala comportamental, obtendo uma correlação mais fraca com a escala de 

desejabilidade social do que a correlação entre esta e a medida de autorrelato. Assim, 

Gebauer et al. (no prelo) deram provas da validade convergente e discriminante desta 

medida implícita, indicando que é possível trabalhar os valores humanos com este tipo 

de medida.  

 Neste sentido, estes estudos providenciam um poderoso argumento acerca da 

utilidade de se medir valores implicitamente, sendo, portanto, justificável a presente 

dissertação. Diferentemente do estudo supracitado, nesta oportunidade se trabalhará 
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com os valores implícitos tendo como base a Teoria Funcionalista dos Valores 

Humanos (Gouveia, 1998, 2003, 2012). A seguir, serão descritos os estudos empíricos 

da mesma, os quais visaram construir medidas implícitas de valores humanos em suas 

versões lápis e papel e computadorizada, bem como testar a estrutura teórica proposta 

por Gouveia (1998, 2003, 2012) e verificar a relação entre as medidas implícitas e 

explícitas.  
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ESTUDO 1. CONSTRUÇÃO DE MEDIDA IMPLÍCITA DE VALORES - 

FORMATO LÁPIS E PAPEL 

 

Objetivos geral e específicos 

 O objetivo principal deste estudo foi construir uma medida implícita para 

avaliação dos valores humanos (SC-IAT-Valores) no formato lápis e papel, observando 

os seus padrões de adequabilidade. Como objetivos específicos, pretendeu-se testar a 

validade convergente do instrumento, verificando se o SC-IAT-Valores se relaciona com 

o Questionário dos Valores Básicos (QVB; Gouveia, 2003) e com o Questionário de 

Relatos Comportamentais Valorativos (Lima, 2012). Buscou-se, também, testar a 

validade discriminante do mesmo, por meio da correlação entre o SC-IAT-Valores e a 

Escala de Desejabilidade Social Valorativa, uma adaptação do QVB (Gouveia, 2003).  

 

Método 

Delineamento e Hipóteses  

 O presente estudo obedeceu a um delineamento quase-experimental ex post 

facto, compreendendo uma pesquisa de campo. As seguintes hipóteses foram 

elaboradas: 

• Hipótese 1: As tarefas do lado congruente (Lado A) diferirão estatisticamente 

daquelas do lado incongruente (Lado B). 

• Hipótese 2: O SC-IAT-Valores se comportará de acordo com a estrutura teórica 

proposta. 

•  Hipótese 3: O SC-IAT-Valores se correlacionará positivamente com as suas 

respectivas subfunções no Questionário dos Valores Básicos. 
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• Hipótese 4: O SC-IAT-Valores se correlacionará positivamente com os seus 

respectivos fatores no Questionário de Relatos Comportamentais Valorativos. 

• Hipótese 5: O SC-IAT-Valores não se correlacionará com os seus respectivos 

fatores na Escala de Desejabilidade Social Valorativa. 

 

Participantes 

 Para este estudo, contou-se com uma amostra de conveniência (não-

probabilística, intencional) composta por 154 estudantes de universidades públicas e 

privadas da cidade de João Pessoa. Desta amostra, 75 responderam ao TAI do tipo I e 

79 ao TAI do tipo II (ambos em anexo). Após a análise dos erros cometidos no TAI 

lápis e papel, a qual será posteriormente descrita, 21 participantes (13,6% da amostra) 

foram eliminados por não atingirem o critério mínimo de acertos (80% das respostas). 

Observou-se ainda que dos eliminados, 12 responderam ao questionário do tipo I e nove 

ao questionário do tipo II. Assim, 133 questionários foram considerados válidos 

(86,4%) e, consequentemente, mantidos nas análises posteriores. Destes, a maioria 

pertencia a pessoas do sexo feminino (70%), com idade média de 38 anos (DP = 6,75), 

solteira (72,7%) e católica (50,6%). O nível médio de religiosidade dos participantes foi 

de 4,32 (DP = 1,88), em escala que varia de 0 (nada religioso) a 7 (extremamente 

religioso); o nível socioeconômico médio declarado foi de 5,28 (DP = 1,31), avaliado 

em escala que varia de 0 a 10 e quanto mais próximo de 10, maior a classe 

socioeconômica autodeclarada do sujeito.  

 

Instrumentos 

Os participantes foram requeridos a responder a um bloco de questionários 

composto de duas partes: (a) medidas implícitas e (b) medidas explícitas. 
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I) Medidas implícitas 

Single Categorie IAT de Valores Humanos (SC-IAT-Valores). Este instrumento 

foi criado com base na Teoria Funcionalista dos Valores Humanos, proposta por 

Gouveia (1998, 2003). No início do instrumento, há quatro blocos de treino (dois 

congruentes e dois incongruentes), com categorias independentes das subfunções 

subsequentes (condição congruente: tecnologia + útil/inútil; e condição incongruente: 

tecnologia + inútil/útil). Após o treino, os participantes respondem ao instrumento em 

si, o qual possui uma medida para cada subfunção, composta por quatro blocos 

(condição congruente: subfunção+importante/não importante; e condição incongruente: 

subfunção+não importante/importante), sendo dois blocos para cada condição (com 24 

palavras). Acima dos blocos há um quadro explicando a que categoria pertence cada 

palavra, como pode ser visto na Figura 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Figura 8. Parte do instrumento do SC-IAT-Experimentação  
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Os participantes são instruídos a associar as palavras do centro do bloco, em 20 

segundos, com as categorias acima deles. No caso do exemplo citado, a palavra 

“necessário” pertence a categoria “importante”, devendo ser marcado um traço no 

círculo referente a esta categoria. Segundo os princípios do Teste de Associação 

Implícita, considera-se que o participante tem uma associação implícita positiva em 

relação ao valor se ele consegue associar mais facilmente as palavras dos blocos 

congruentes, do que aquelas dos blocos incongruentes. Foram elaborados dois tipos de 

questionários, sendo o tipo I composto pelos mesmos valores do QVB (Gouveia, 2003), 

e um tipo alternativo composto por novos valores que representam a mesma ideia. Em 

ambos os tipos, há três valores para cada subfunção. 

 
II) Medidas explícitas 

Questionário dos Valores Básicos (QVB). Este instrumento foi elaborado por 

Gouveia (1998, 2003), sendo composto de 18 itens (valores básicos). Cada valor contém 

dois descritores, por exemplo, poder (Ter poder para influenciar os outros e controlar 

decisões; ser o chefe de uma equipe) e afetividade (Ter uma relação de afeto profunda e 

duradoura; ter alguém para compartilhar meus êxitos e fracasso). Os participantes são 

solicitados a avaliar cada item em uma escala Likert que varia de 1 (Sem importância 

alguma) a 7 (De suprema importância), considerando a importância de cada valor como 

princípio-guia para suas vidas. Os itens são distribuídos igualmente em seis subfunções: 

experimentação (emoção, prazer e sexualidade) e realização (êxito, poder e prestígio), 

existência (estabilidade pessoal, saúde e sobrevivência) e suprapessoal (beleza, 

conhecimento e maturidade), interativa (afetividade, apoio social e convivência) e 

normativa (obediência, religiosidade e tradição). 

Escala de Desejabilidade Social para Valores Humanos. Para verificar o efeito 

da desejabilidade social em cada valor específico, construiu-se um instrumento 
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semelhante ao QVB (Gouveia, 1998, 2003), composto dos mesmos 18 itens; a única 

diferença entre os instrumentos foi o enunciado. Os participantes foram solicitados a 

indicar, em escala de 7 pontos (1 = Totalmente não desejável socialmente à 7 = 

Totalmente desejável socialmente), o quanto eles consideravam cada item como algo 

que as outras pessoas gostariam de perceber neles. 

Questionário de Relatos Comportamentais Valorativos. Utilizou-se a escala de 

representações comportamentais dos valores humanos, embasada na Teoria 

Funcionalista dos Valores Humanos (Gouveia, 1998), proposta por Lima (2012). Este 

autor elaborou 54 itens que expressam relatos de comportamentos, sendo nove para 

representar cada subfunção. Os participantes foram solicitados a responder com que 

frequência executavam cada um dos comportamentos, utilizando uma escala de 7 

pontos, variando de 0 (Nunca) a 6 (Sempre). 

Dados sociodemográficos. Estas questões foram solicitadas ao final do 

questionário, tendo como intuito caracterizar a amostra estudada, bem como permitir 

análises comparativas. Consta de perguntas referentes à idade, sexo, estado civil e 

religião. Ademais, os participantes responderam a uma questão referente ao nível de 

religiosidade (“Em que medida você se considera religioso?”), a qual era respondida 

em escala de oito pontos, variando de 0 (Nada) a 7 (Totalmente), e outra referente à 

classe social (“Em comparação com as pessoas do seu país, você diria que sua família é 

da”), que deveria ser respondida em escala de 10 pontos, variando de 1 (Classe baixa) a 

10 (Classe alta). 

 

Procedimento 

 Inicialmente, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética do Centro de Ciências 

da Saúde, da Universidade Federal da Paraíba (Protocolo 88.244). Em seguida, entrou-
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se em contato com os coordenadores de cursos de universidades públicas e privadas de 

João Pessoa. Na oportunidade, apresentava-se um documento indicando a natureza e os 

propósitos do projeto de pesquisa e solicitando a autorização para aplicação do 

instrumento no contexto de sala de aula. Quanto à coleta de dados em si, como esta era 

de cunho quase-experimental, necessitou-se de controle das condições; assim, em cada 

aplicação havia cerca de quinze participantes e três pesquisadores na sala, sendo estes 

últimos previamente treinados.  

No momento da coleta, a pesquisadora responsável explicou que existiam dois 

instantes principais do experimento; o primeiro era unicamente o treino, utilizando 

estímulos diferentes dos que são objeto de interesse na pesquisa; e o segundo momento 

era o experimento em si, quando os indivíduos já deveriam ter conhecimento de como 

proceder. Para explicação da tarefa, a pesquisadora utilizou um cartaz contendo parte do 

instrumento de teste (referente ao treino), dando a seguinte instrução:	  

“Esta é uma tarefa breve de classificação de palavras. Estamos interessados em saber 
como as pessoas classificam as palavras; dessa forma, quando eu falar já, vocês terão 20 
segundos para classificar as palavras na categoria a que elas pertencem. Lembrando, 
esta primeira parte é unicamente para treino, não sendo consideradas as respostas.” 
 

Após esta instrução, a pesquisadora demonstrou como os itens contidos no 

cartaz deveriam ser marcados em suas categorias, a fim de melhor esclarecer a tarefa a 

ser realizada. Em anexo, segue o caderno contendo todas as instruções do SC-IAT-

Valores. Foi destacado que os participantes deveriam ir o mais rápido possível, sem 

pular ou deixar em branco qualquer palavra, começando no topo da lista e descendo; ao 

terminar a primeira coluna, dever-se-ia partir para a segunda coluna. Os vinte segundos 

necessários para completar cada tarefa foram cronometrados. Os participantes deveriam 

respeitar as ordens para o início (“já!”) e fim (“para!”) da tarefa, ficando os assistentes 

espalhados pela sala a fim de garantir que todos começassem e terminassem ao mesmo 

tempo. Após passar para o lado B (tarefa incongruente), foi ressaltado que a única 
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modificação na tarefa havia sido o emparelhamento entre as palavras. Só partia-se para 

a condição experimental quando todos os participantes afirmavam ter entendido o teste. 

Na condição experimental, há duas tarefas (lados A e B) para as subfunções. Estas, por 

sua vez, localizavam-se em um envelope com uma numeração de 1 a 6, a fim de melhor 

controlar o tempo de início e término da atividade; apenas após as ordens da 

pesquisadora, os participantes retiravam as folhas dos envelopes. Terminando de 

respondê-las, novamente, as folhas eram colocadas nos envelopes. 

Em seguida, iniciava-se a segunda parte da coleta: os questionários de 

autorrelato. Neste momento, os pesquisadores davam instruções-padrão, esclarecendo 

que as respostas eram individuais, não existindo respostas certas ou erradas, insistindo 

em que respondessem o mais sincera e honestamente possível. Ademais, foi informado 

que a pesquisa seria voluntária, podendo se isentar da participação no momento que 

pretendessem, sem qualquer prejuízo. Em média, cerca de 30 minutos foram suficientes 

para concluir sua participação na pesquisa, com um tempo máximo de 50 minutos. 

Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

Tabulação e Análise dos dados 

Para tabulação e análise de dados, utilizou-se o pacote estatístico PASW 

(Predictive Analytics Software; versão 18). Além das estatísticas descritivas (medidas 

de dispersão e tendência central, frequência), bivariadas (correlação), e teste t de 

Student, também foram realizadas estatísticas multivariadas (MANOVA), além de 

técnicas de escalonamento multidimensional confirmatório (algoritmo PROXSCAL). 

Para o cálculo da associação implícita, duas fórmulas foram utilizadas: (1) 

diferença das pontuações (pontuação no Lado A menos pontuação no Lado B); e (2) 
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produto: raiz quadrada da diferença [(X / Y) * √(X – Y)], onde X é o maior valor de A 

ou B, e Y é o menor valor de A ou B (Lemm et al., 2008). 

Para as análises do escalonamento multidimensional confirmatório (MDS 

confirmatório), os valores foram inicialmente transformados em pontuações z antes de 

criar a matriz de distância entre eles. Em seguida, organizou-se espacialmente os 

valores de acordo com a teoria em pauta, com as subfunçöes assumindo os seguintes 

parâmetros para a dimensão tipo de orientação: experimentação [1,0], realização [1,0], 

existência [0,0], suprapessoal [0,0], interativa [-1,0] e normativa [-1,0]; no caso da 

dimensão tipo de motivador, os parâmetros assumidos pelas subfunções foram: 

experimentação [0,5], realização [-0,5], existência [-1,0], suprapessoal [1,0], interativa 

[0,5] e normativa [-0,5]. Neste sentido, cada valor foi forçado a ocupar uma posição 

específica no espaço. Assumiu-se o nível de razão da medida, permitindo break ties. O 

coeficiente Phi de Tucker foi utilizado como medida de ajuste do modelo, aceitando-se 

valores de 0,90 ou superiores (van de Vijver & Leung, 1997).  

 

Resultados 

Para a verificação dos questionários válidos, utilizou-se o critério de 80% de 

acertos dos itens respondidos (Gouveia et al., 2012), totalizando 133 questionários 

válidos (86,4%) e 21 questionários inválidos (13,6%); destes últimos, 12 questionários 

inválidos foram do tipo 1, e nove foram do tipo 2. Em seguida, foram criadas as 

variáveis com base nas fórmulas para o cálculo da associação implícita (Lemm et al., 

2008).  

Primeiramente, realizou-se uma Análise Multivariada de Variância (MANOVA) 

para verificar se houve diferença estatisticamente significativa entre as respostas dos 

lados A e B. Depois, foram realizadas estatísticas descritivas para avaliar os índices 
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decorrentes da fórmula de diferença das pontuações do SC-IAT-Valores; isto é, 

calculou-se a diferença entre as pontuações do lado A (tarefa congruente) e lado B 

(tarefa incongruente). Por conseguinte, foram realizadas análises de Escalonamento 

Multidimensional Confirmatório a fim de testar a hipótese de estrutura da Teoria 

Funcionalista dos Valores Humanos (Gouveia, 1998, 2003, 2011). Finalmente, foram 

realizadas análises de correlação a fim de verificar a relação entre as medidas implícitas 

e explícitas. A seguir, os resultados serão apresentados em três seções, sendo a primeira 

referente ao questionário do tipo I, a segunda referente ao questionário do tipo II e a 

terceira referente à medida de valores básicos. 

 

- Questionário SC-IAT-Valores do tipo I  

Estatísticas Descritivas e Análise Multivariada de Variância 

A fim de verificar se existe diferença estatisticamente significativa do número de 

acertos entre as respostas dadas pelos participantes nas situações de congruência (Lado 

A) e incongruência (Lado B), isto é, se existe o efeito da associação implícita, realizou-

se uma Análise Multivariada de Variância (MANOVA) para medidas repetidas. Nesta, 

observaram-se diferenças entre as pontuações [Lambda de Wilks = 0,63, F (6, 54) = 

5,25, p < 0,001]. Os testes univariados revelaram diferenças em cinco dos seis fatores. 

Concretamente, os valores foram como segue: interativa [F (1, 104,53) = 8,47, p < 

0,05]; normativa [F (1, 49,41) = 3,64, p > 0,05]; suprapessoal [F (1, 185,01) = 16,75, p 

< 0,001]; existência [F (1, 357,07) = 21,47, p < 0,001]; experimentação [F (1, 45,63) = 

4,19, p < 0,05], e realização [F (1, 273,01) = 26,56, p <0,001]. A Tabela 1 mostra as 

médias e desvios-padrões de ambos os lados em cada subfunção.  
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Tabela 1. Dados descritivos do SC-IAT-Valores nas tarefas congruentes (Lado A) e 
incongruentes (Lado B) para o tipo I 

  Experimentação Realização Existência Suprapessoal Interativo Normativo 

LADO 
A 

M 16,78 17,08 17,08 17,29 15,44 15,41 

DP 6,86 7,25 7,68 7,80 6,81 7,62 

LADO 
B 

M 14,71 13,08 13,11 14,41 13,02 13,65 

DP 6,35 6,36 6,29 6,92 6,05 5,56 

 

A Tabela 2 apresenta os resultados referentes ao cálculo da diferença de 

pontuações. Como pode ser observado, os participantes responderam mais questões 

referentes a subfunção existência  (M = 2,62, DP = 5,29) e menos concernentes a 

subfunção experimentação (M = 0,51, DP = 4,71). Ao considerar o número de acertos, a 

subfunção com maior média foi realização (M = 4,00; DP = 5,32), e aquela com a 

menor média foi normativo (M = 1,76, DP = 5,48). 

 
Tabela 2. Dados descritivos do SC-IAT-Valores com base na fórmula da diferença das 
pontuações para o questionário do tipo I 

  Experimentação Realização Existência Suprapessoal Interativo Normativo 

Total 
M 0,51 2,19 2,62 1,65 0,98 0,62 

DP 4,71 4,25 5,29 3,98 4,02 4,47 

Acertos 
M 2,06 4,00 3,97 2,87 2,43 1,76 

DP 5,03 5,32 5,86 5,31 5,31 5,48 

Nota: M = Média; DP = Desvio padrão 

 

As estatísticas descritivas concernentes ao cálculo do produto: raiz quadrada da 

diferença [(X / Y) * √(X - Y)], levaram em consideração o número de acertos. Abaixo, 

são apresentados os resultados referentes ao questionário do tipo I. A maior média 
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correspondeu a subfunção realização (M = 3,06; DP = 2,94) e a menor a subfunção 

normativa  (M = 0,36; DP = 4,19) Estes achados podem ser verificados na Tabela 3. 

 
Tabela 3. Dados descritivos do SC-IAT-Valores com base na fórmula do produto: raiz 
quadrada da diferença para o questionário I 

  Experimentação Realização Existência Suprapessoal Interativo Normativo 

Total 
M 0,70 3,06 2,27 1,51 1,10 0,36 

DP 1,91 2,94 4,19 2,74 3,43 4,19 

Nota: M = Média; DP = Desvio padrão 

 

Escalonamento Multidimensional Confirmatório 

A hipótese de estrutura da Teoria Funcionalista dos Valores Humanos (Gouveia, 

1998, 2003, 2012) afirma que os valores são estruturados de acordo com duas 

dimensões: tipo de motivador (idealista e materialista) e tipo de orientação (pessoal, 

central e social); a combinação entre estas dimensões produz uma estrutura que pode ser 

apresentada em espaço bidimensional. Com o fim de testá-la, foram realizadas análises 

de Escalonamento Multidimensional (MDS) Confirmatório (Proxscal), testando os 

modelos com os dois cálculos propostos (Cálculo da Diferença e Cálculo da Raiz 

Quadrada). Inicialmente, serão apresentados os dados concernentes à estrutura do SC-

IAT por meio do cálculo da diferença das pontuações; e, em seguida, serão apresentados 

os dados que se referem ao SC-IAT por meio do cálculo da raiz quadrada. 

 

 MDS para o cálculo da diferença das pontuações 

 Neste momento, buscou-se testar a hipótese de estrutura da Teoria Funcionalista 

dos Valores Humanos, descrevendo a organização espacial dos valores. No que 

concerne ao tipo de motivador, as subfunções denominadas de materialistas (normativa, 
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existência e realização) e humanitárias (interativa, suprapessoal e experimentação) 

aparecem claramente divididas. Já com relação ao tipo de orientação, as subfunções de 

orientação social se localizaram em espaços distintos e lado oposto aos pessoais, com os 

valores centrais no meio. Contudo, os valores de realização e existência localizaram-se 

no mesmo ponto, mais próximos aos valores centrais; isto, no entanto, não é 

teoricamente incongruente, visto que os valores centrais são coerentes com todos os 

valores. Deste modo, é possível observar coerência entre o modelo teórico e a estrutura 

observada (Phi de Tucker = 0,95), identificando os valores pertencentes a cada uma das 

seis subfunções, as quais se estruturam em razão das dimensões tipo de orientação e 

tipo de motivador. Os resultados são apresentados na Figura 9. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 9. MDS Confirmatória dos valores do SC-IAT com base no cálculo da diferença 

 

MDS para o cálculo da raiz quadrada 

Quanto ao modelo referente ao cálculo da raiz quadrada, de acordo com a Figura 

10, o tipo de motivador (materialista e humanitário), novamente, apareceu claramente 
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dividido. O tipo de orientação, por sua vez, demonstra a separação entre os valores 

pessoais e sociais, com os centrais no meio. Não obstante, as subfunções interativa e 

suprapessoal se localizaram no mesmo ponto, mais próximas aos valores centrais; mas, 

como dito anteriormente, isto é teoricamente aceitável, visto que os valores centrais são 

coerentes com todos os valores. Deste modo, novamente é possível observar coerência 

entre o modelo teórico e a estrutura observada (Phi de Tucker = 0,95), identificando os 

valores pertencentes a cada uma das seis subfunções, as quais se estruturam em razão 

das dimensões tipo de orientação e tipo de motivador.  

 
 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figura 10. MDS Confirmatória dos valores do SC-IAT com base no cálculo da 
raiz quadrada 

 

Correlações entre as Medidas Implícitas e Explícitas 

 Com a finalidade de verificar se há relação entre o SC-IAT, em ambas as 

versões, e as medidas de autorrelato (Questionário de Valores Básicos, Questionário de 

Desejabilidade Social para Valores e Questionário de Relatos Comportamentais), foram 
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realizadas análises de correlação de Pearson. São apresentados apenas os resultados em 

que o instrumento implícito correspondeu ao seu respectivo fator na medida explícita. 

 

Correlação entre SC-IAT e Questionário de Valores Básicos 

 Em se tratando da relação entre o SC-IAT e o Questionário de Valores Básicos, 

não foi observada qualquer correlação estatisticamente significativa entre as subfunções 

dos instrumentos implícitos e suas respectivas do QVB, em ambas as fórmulas.  

 

Correlação entre SC-IAT e Questionário de Relatos Comportamentais 

No que concerne à correlação entre o SC-IAT e o Questionário de Relatos 

Comportamentais, os resultados foram os seguintes: quanto à fórmula da diferença de 

pontuações, apenas o SC-IAT-Suprapessoal se correlacionou com o fator suprapessoal 

(r = 0,30; p < 0,01). No caso da fórmula da raiz quadrada, o mesmo padrão de 

correlação foi constatado: o SC-IAT-Suprapessoal se correlacionou com o fator 

suprapessoal (r = 0,30; p < 0,01). Controlando o efeito da desejabilidade social, foi 

observada uma correlação significativa entre o instrumento implícito referente ao fator 

existência e sua respectiva subfunção no QVB tanto na fórmula da diferença de 

pontuações (r = 0,26, p < 0,05), quanto na fórmula da raiz quadrada (r = 0,26, p < 0,05).  

  

Correlação entre SC-IAT e Questionário de Desejabilidade Social para Valores 

Quanto à correlação entre o SC-IAT e o Questionário de Desejabilidade Social 

para Valores, considerando a fórmula da diferença de pontuações, apenas o SC-IAT-

Suprapessoal se correlacionou com o fator suprapessoal (r = 0,31; p < 0,01). Padrão 

similar foi verificado para a fórmula da raiz quadrada: o SC-IAT-Suprapessoal se 

correlacionou com o fator suprapessoal (r = 0,27; p < 0,05). 
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Resultados referentes ao Questionário SC-IAT-Valores do tipo II  

Estatísticas Descritivas e Análise Multivariada de Variância 

O resultado da Análise Multivariada de Variância (MANOVA) para medidas 

repetidas neste tipo de questionário revelou diferenças entre as pontuações nas tarefas 

[Lambda de Wilks = 0,56, F (6, 63) = 8,12, p < 0,001]. Os testes univariados, por sua 

vez, indicaram diferenças em todas as subfunções, como segue: experimentação [F (1, 

568,12) = 41,15, p < 0,001], realização [F (1, 237,40) = 15,89, p < 0,001], existência [F 

(1, 237,40) = 16,19, p < 0,001], suprapessoal [F (1, 278,38) = 15,21, p < 0,001], 

interativa [F (1, 221,92) = 16,20, p < 0,001], normativa [F (1, 190,17) = 13,70, p < 

0,001]. A tabela a seguir mostra as médias e desvios-padrões de ambos os lados em 

cada subfunção.  

Tabela 4. Dados descritivos do SC-IAT-Valores nas tarefas congruentes (Lado A) e 
incongruentes (Lado B) para o questionário do tipo II 

  Experimentação Realização Existência Suprapessoal Interativo Normativo 

LADO 
A 

M 16,78 17,08 17,08 17,29 15,44 15,41 

DP 6,86 7,25 7,68 7,80 6,81 7,62 

LADO 
B 

M 14,71 13,08 13,11 14,41 13,02 13,65 

DP 6,35 6,36 6,29 6,92 6,05 5,56 

 

Como pode ser observado na Tabela 5, os participantes responderam mais 

questões referentes à subfunção experimentação (M = 3,41, DP = 4,94) e menos 

concernentes à subfunção existência (M = 1,70, DP = 4,98). Considerando o número de 

acertos, a subfunção com maior média foi experimentação (M = 4,07, DP = 5,22), 

enquanto que aquela com a menor média foi normativa (M = 2,37, DP = 5,23). 
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Tabela 5. Dados descritivos do SC-IAT-Valores com base na fórmula da diferença das 
pontuações para o questionário do tipo II 

  Experimentação Realização Existência Suprapessoal Interativo Normativo 

Total 
M 3,41 2,27 1,70 2,64 1,77 2,26 

DP 4,94 5,54 4,98 4,56 5,63 5,12 

Acertos 
M 4,07 2,56 2,71 2,84 2,67 2,37 

DP 5,22 5,45 5,43 6,05 5,29 5,23 

Nota: M = Média; DP = Desvio padrão 

 
Quanto às estatísticas descritivas referentes ao cálculo do produto: raiz 

quadrada da diferença, estas podem ser observadas na Tabela 6. A maior média 

correspondeu à subfunção experimentação (M = 2,75, DP = 3,93) e a menor à 

subfunção suprapessoal  (M = 0,43, DP = 14,47). 

 
Tabela 6. Dados descritivos do SC-IAT-Valores com base na fórmula do produto: raiz 
quadrada da diferença para o questionário II 

  Experimentação Realização Existência Suprapessoal Interativo Normativo 

Total 
M 2,75 1,77 1,65 0,43 1,58 1,22 

DP 3,93 4,47 3,61 14,47 4,01 3,01 

Nota: M = Média; DP = Desvio padrão 

 

Escalonamento Multidimensional Confirmatório 

MDS para o cálculo da diferença das pontuações 

Os resultados referentes ao cálculo da diferença das pontuações no questionário 

do tipo II foram semelhantes aos supracitados na descrição do tipo I, com as subfunções 

do tipo de motivador (materialistas e humanitários) se apresentando claramente 

divididas. Quanto ao tipo de orientação, as subfunções de orientação social se 

localizaram em espaços distintos e lados opostos aos pessoais, com os valores centrais 
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no meio. Contudo, os valores de realização e existência se localizaram no mesmo 

ponto, porém mais próximos aos valores pessoais. Assim, no questionário do tipo II é 

possível observar coerência entre o modelo teórico e a estrutura observada (Phi de 

Tucker = 0,94), identificando os valores pertencentes a cada uma das seis subfunções. 

Os resultados são apresentados na Figura 11. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

 

 

 

Figura 11. MDS Confirmatória dos valores do SC-IAT com base no cálculo da 
diferença 

 
MDS para o cálculo da raiz quadrada 

Neste modelo, as subfunções referentes ao tipo de motivador deveriam se 

localizar em espaços distintos, com os valores materialistas de um lado (realização, 

existência e normativa) e os pós-materialistas de outro (experimentação, suprapessoal e 

interativa). Não obstante, de acordo com a Figura 12, a subfunção interativa não se 

comportou como esperado, isto é, na dimensão humanitária. Quanto ao tipo de 

orientação, as subfunções se apresentaram como esperado, com os valores pessoais em 
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lados opostos aos sociais e com os centrais entre ambos. Considerando que seis eram as 

localizações esperadas (seis subfunções) e apenas uma subfunção se distanciou disto, a 

taxa de erro foi de 16,66%, valor este aceitável pela literatura. Neste sentido, é possível 

observar coerência entre o modelo teórico e a estrutura observada (Phi de Tucker = 

0,94), identificando os valores pertencentes a cada uma das seis subfunções.  

 

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. MDS Confirmatória dos valores do SC-IAT com base no cálculo da raiz 
quadrada 

	  

Correlações entre as Medidas Implícitas e as Medidas Explícitas 

Correlação entre SC-IAT e Questionário de Valores Básicos 

Ao utilizar a fórmula da diferença de pontuações, observou que o SC-IAT-

Normativo se correlacionou com a subfunção normativa (r = -0,27, p < 0,05). Com 

relação à fórmula da raiz quadrada, as correlações encontradas foram as seguintes: SC-

IAT-Interativo se correlacionou com a subfunção interativa (r = -0,24, p < 0,05) e SC-

IAT-Normativo se correlacionou com a subfunção normativa (r = -0,25, p < 0,05). 
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Controlando o efeito da desejabilidade social, foi observada uma correlação 

estatisticamente significativa, no questionário do tipo 2, entre a subfunção normativa e 

o SC-IAT-Normativo (r = 0,28, p < 0,01). Na fórmula da diferença de pontuações, os 

instrumentos implícitos dos fatores interativo (r = 0,21, p < 0,05) e normativo (r = 0,26, 

p < 0,01) apresentaram correlação significativa com suas respectivas subfunções no 

QVB. 

	  

Correlação entre SC-IAT e Questionário de Relatos Comportamentais 

Não foi verificada qualquer correlação significativa no que diz respeito ao SC-

IAT do tipo II e o Questionário de Relatos Comportamentais. Contudo, controlando o 

efeito da desejabilidade social, o SC-IAT-Realização se correlacionou positivamente 

com seu respectivo fator no Questionário de Relatos Comportamentais (r = 0,21, p < 

0,05). 

 

Correlação entre SC-IAT e Questionário de Desejabilidade Social para Valores 

Quanto à correlação entre o SC-IAT e o Questionário de Desejabilidade Social 

para Valores, considerando a fórmula da diferença de pontuações, não se observou 

qualquer correlação. Porém, quando considerada a fórmula da raiz quadrada, o SC-IAT-

Suprapessoal se correlacionou com a sua respectiva subfunção (r = 0,25, p < 0,05). 

	  

Resultados referentes ao Questionário de Valores Básicos (QVB) 

A seguir, buscar-se-á descrever os resultados referentes à MDS confirmatória 

com o QVB (Questionário de Valores Básicos; Gouveia, 2003), utilizando o banco 

composto pelos 133 participantes da pesquisa. A dimensão tipo de orientação se 

apresentou bem definida: valores pessoais à esquerda, distantes dos valores sociais, e 

com os valores centrais ao centro. Quanto ao tipo de motivador, as dimensões 
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materialista e humanitária foram razoavelmente definidas, visto que apenas a subfunção 

realização se desviou de sua localização. Assim, a coerência entre os dados e a teoria 

foi observada (Phi de Tucker = 0,99), identificando os valores pertencentes a cada uma 

das seis subfunções, as quais se estruturam em razão das dimensões tipo de orientação e 

tipo de motivador. Os resultados são apresentados na Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. MDS Confirmatória das subfunções do QVB 

	  
Correlações entre as medidas explícitas 

Questionário de Valores Básicos e Questionário de Desejabilidade Social Valorativa 

As seguintes subfunções valorativas do Questionário de Valores Básicos 

apresentaram correlações significativas com os seus respectivos fatores no Questionário 

de Desejabilidade Social Valorativa: experimentação (r = 047, p < 0,01), realização (r 

= 024, p < 0,01), existência (r = 025, p < 0,01), suprapessoal (r = 024, p < 0,01) e 

interativa (r = 021, p < 0,05). 

 
Questionário de Valores Básicos e Questionário de Relatos Comportamentais 
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Quanto às correlações entre o Questionário de Valores Básicos e o Questionário 

de Relatos Comportamentais, todas as subfunções se correlacionaram aos seus fatores 

correspondentes, como pode ser observado a seguir: experimentação (r = 0,40, p < 

0,001), realização (r = 0,50, p < 0,001), existência (r = 0,36, p < 0,01), suprapessoal (r 

= 0,37, p < 0,001), interativa (r = 0,18, p < 0,05) e normativa (r = 0,70, p < 0,001). 

 

Discussão Parcial 

Este primeiro estudo teve como principal objetivo construir uma medida 

implícita de valores humanos, com base em uma adaptação do TAI (SC-IAT) na versão 

lápis e papel. Como objetivos específicos, buscou-se testar a estrutura da Teoria 

Funcionalista dos Valores Humanos por meio das medidas implícitas, bem como 

correlacioná-las com instrumentos de mensuração explícita. Espera-se que estes tenham 

sido alcançados. Destacam-se os seguintes aspectos: 

A hipótese 1 previa que os participantes difeririam nos resultados das tarefas dos 

lados congruente (Lado A) e incongruente (Lado B). Esta hipótese foi corroborada por 

meio de análises multivariadas de variância, tanto no questionário do tipo I (valores do 

QVB) quanto no questionário do tipo II (novos valores). Observou-se também que o 

desempenho dos participantes foi melhor, de forma geral, nas tarefas  do lado A, do que 

naquelas do lado B. Neste sentido, pode-se observar o efeito da associação implícita, em 

que os valores foram associados mais forte e consistentemente como algo importante do 

que como algo não importante (Lemm et al., 2008).   

A hipótese 2 previa que em ambos os tipos de questionários implícitos (tipo I e 

tipo II) a estrutura teórica proposta por Gouveia (2003) seria corroborada. Tal como 

exposto previamente, a Teoria Funcionalista dos Valores Humanos (Gouveia, 2003) 

prevê que os valores são organizados de acordo com duas dimensões: tipo de motivador 
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(idealista e materialista) e tipo de orientação (pessoal, central e social); a combinação 

entre estas dimensões produz uma estrutura que pode ser apresentada em um espaço 

bidimensional. Esta hipótese foi testada por meio de análises de Escalonamento 

Multidimensional Confirmatório. Em ambos os tipos de questionário (tipo I e tipo II) e 

nos dois tipos de cálculo (diferença de pontuações e cálculo da raiz quadrada) esta 

hipótese foi corroborada, com Phi de Tucker acima de 0,90 indicando coerência entre o 

modelo teórico e o empírico (van de Vijver & Leung, 1997). 

Não obstante, é importante destacar que algumas subfunções se desviaram um 

pouco do ponto cartesiano esperado para elas. Por exemplo, no questionário do tipo I, 

quanto à fórmula da diferença de pontuações, observou-se que os valores se 

comportaram perfeitamente de acordo com o tipo de motivador (materialista e 

humanitário), mas quanto ao tipo de orientação (social, central e pessoal) houve uma 

pequena variação: os valores de realização e existência se localizaram no mesmo ponto 

cartesiano, mais próximos aos valores centrais. Mesmo não sendo o esperado, isto não é 

teoricamente incongruente, visto que os valores centrais são coerentes com todos os 

valores. E, sobretudo, estas subfunções representam um mesmo tipo de motivador: 

materialista. Quanto à estrutura concernente a fórmula da raiz quadrada, o tipo de 

motivador (materialista e humanitário) também apareceu claramente dividido. Contudo, 

as subfunções interativa e suprapessoal se localizaram no mesmo ponto, mais próximas 

aos valores centrais; mas, como dito anteriormente, isto é teoricamente aceitável, visto 

que os valores centrais são coerentes com todos os valores, além destas subfunções 

representarem um mesmo tipo de motivador: humanitário. Portanto, os achados foram 

consistentes com a teoria (Gouveia, 2012). 

No questionário do tipo II, quanto ao cálculo da diferença de pontuações, 

novamente o tipo de motivador (materialista e humanitário) foi bem delimitado. Já com 
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relação ao tipo de orientação (social, central e pessoal), os valores de realização e 

existência se localizaram no mesmo ponto, só que, desta vez, mais próximos aos valores 

pessoais. Mas isso não é teoricamente incongruente, visto que os valores centrais são 

congruentes com todos os outros, além do que estas subfunções representam um mesmo 

tipo de motivador: o materialista. No cálculo da raiz quadrada, por sua vez, foram os 

valores materialistas que se comportaram diferente do esperado: a subfunção interativa 

se localizou no espaço concernente a dimensão materialista, o que pode ser um 

resultado devido a especificidade da amostra, necessitando de novos estudos para tentar 

explica-lo. Já com relação ao tipo de orientação, as subfunções se comportaram de 

acordo com o esperado, com os valores pessoais em lados opostos aos sociais e com os 

centrais entre ambos.  

Tendo em vista que seis eram as localizações esperadas (seis subfunções) e, em 

todos os casos, apenas uma subfunção se distanciou disto, a taxa de erro foi de 16,66%, 

implicando em 83,34% de acerto. Neste sentido, é possível observar coerência entre o 

modelo teórico e a estrutura observada, identificando os valores pertencentes a cada 

uma das seis subfunções e confirmando a teoria de Gouveia (2003) por meio das 

medidas implícitas.  

Também foi avaliada a estrutura da medida explícita por meio do 

Escalonamento Multidimensional Confirmatório. Novamente, a estrutura proposta por 

Gouveia (2003) foi corroborada (Phi de Tucker = 0,99), com os valores pessoais à 

esquerda, distantes dos valores sociais, e os centrais ao centro. Quanto ao tipo de 

motivador, as dimensões materialistas e humanitárias não se definiram completamente, 

visto que a subfunção realização desviou-se de sua localização, resultado este que pode 

ser devido a uma especificidade da amostra, necessitando de novos estudos para 

interpretá-lo. 
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A hipótese 3 previa que as medidas criadas para avaliar implicitamente os 

valores humanos (SC-IAT-Valores) se correlacionariam positivamente com as suas 

respectivas subfunções no Questionário de Valores Básicos. No entanto, não houve 

qualquer correlação significativa no questionário do tipo I; no questionário do tipo II, 

apenas o SC-IAT-Normativo se correlacionou com a subfunção normativa, na fórmula 

da diferença de pontuações e na fórmula da raiz quadrada, e o SC-IAT-Interativo se 

correlacionou com a subfunção normativa apenas na fórmula da raiz quadrada. Mesmo 

esta hipótese não sendo corroborada em sua maior parte, é importante destacar que as 

pesquisas sobre medidas implícitas e explícitas ainda são ambíguas e, enquanto algumas 

demonstram relação entre as categorias implícitas e explícitas, outras revelaram 

independência entre elas (Banse et al., 2001; Rydell et al., 2008). 

A hipótese 4 previa que as medidas do SC-IAT-Valores se correlacionariam 

positivamente com os seus respectivos fatores no Questionário de Relatos 

Comportamentais Valorativos. No questionário do tipo I, apenas o fator suprapessoal 

apresentou correlação entre a medida implícita e explícita tanto na fórmula da diferença 

de pontuações quanto na fórmula da raiz quadrada. Já no questionário do tipo II, não se 

verificou qualquer correlação. Esta hipótese, portanto, não foi corroborada, quiçá em 

razão da limitação da medida comportamental utilizada, isto é, do tipo autorrelato, 

sofrendo também a influência da desejabilidade social (Gouveia et al., 2012). 

Por fim, a hipótese 5 previa que o SC-IAT-Valores não se correlacionaria com 

os seus respectivos fatores na Escala de Desejabilidade Social Valorativa. Esta hipótese 

foi corroborada, com exceção do fator suprapessoal, que tanto na fórmula da diferença 

de pontuações quanto na da raiz quadrada apresentou correlação no questionário do tipo 

I e na fórmula da raiz quadrada no questionário do tipo II. Ademais, a fim de ressaltar a 

diferença entre a influência sofrida pela desejabilidade social nas medidas implícitas e 
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explícitas, foram calculadas análises de correlações entre os fatores do QVB e a medida 

de desejabilidade social, demonstrando que cinco das seis subfunções apresentaram 

correlação (exceto subfunção normativa). Isto demonstra a principal vantagem da 

medida implícita, qual seja, a baixa influência sofrida pelo fator da desejabilidade social 

(Gouveia et al., 2012). 

 Em resumo, os objetivos propostos para esta pesquisa foram alcançados, 

comprovando-se a Teoria Funcionalista dos Valores Humanos (Gouveia, 2003) também 

a nível implícito e verificando a relação entre as medidas implícitas e explícitas. 

Destaca-se, ainda, a importância deste estudo em razão de que, de forma inédita, 

propôs-se uma medida implícita de valores humanos por meio do Teste de Associação 

Implícita (Greenwald et al., 1998). Além disso, este estudo permitiu testar dois tipos de 

instrumentos e dois cálculos de associação implícita. Com relação aos instrumentos, um 

deles (tipo I) se baseou nos valores básicos do QVB e o outro (tipo II) teve em conta 

novos valores que representam as mesmas subfunções. Assim, testou-se um dos 

pressupostos da teoria de Gouveia (2003) acerca da universalidade das subfunções, 

demonstrando que os valores podem mudar, mas as subfunções são as mesmas em 

quaisquer condições (Gouveia, 2012). Com relação ao cálculo de associação implícita, 

testaram-se tanto a fórmula convencional (diferença das pontuações) como a proposta 

por Lemm et al. (2008), demonstrando consistência entre os resultados de ambas.	   
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ESTUDO 2. CONSTRUÇÃO DE MEDIDA IMPLÍCITA DE VALORES - 

FORMATO COMPUTADORIZADO 

	  

Objetivos geral e específicos 

 O objetivo principal deste Estudo foi construir uma medida implícita para 

avaliação dos valores humanos (SC-IAT-Valores) e conhecer seus padrões de 

adequabilidade. Neste momento reuniram-se esforços para sua elaboração no formato 

computadorizado, o qual permite avaliar com precisão o tempo de reação do indivíduo. 

Como objetivos específicos, pretendeu-se conhecer evidências de sua validade 

convergente, verificando se o SC-IAT-Valores se relaciona com o Questionário de 

Valores Básicos (QVB; Gouveia, 2003) e o Questionário de Relatos Comportamentais 

(Lima, 2012). Ademais, buscou-se verificar evidências de sua validade discriminante 

com relação à escala de Desejabilidade Social Valorativa. 

 

Método 

Delineamento e Hipóteses  

 O presente estudo obedeceu a um delineamento quase-experimental ex post 

facto, compreendendo a uma pesquisa de laboratório. As seguintes hipóteses foram 

elaboradas. 

• Hipótese 1: Todas as subfunções valorativas serão avaliadas implicitamente 

como positivas. 

• Hipótese 2: Os escores referentes à associação implícita dos valores humanos 

representarão a estrutura teórica proposta por Gouveia (2003). 
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•  Hipótese 3: Os escores referentes a associação implícita dos valores humanos se 

correlacionarão positivamente com os seus respectivos fatores no Questionário 

de Valores Básicos. 

• Hipótese 4: Os escores referentes a associação implícita dos valores humanos se 

correlacionarão positivamente com os seus respectivos fatores no Questionário 

de Relatos Comportamentais. 

• Hipótese 5: Os escores referentes a associação implícita dos valores humanos 

não se correlacionarão com os seus respectivos fatores na Escala de 

Desejabilidade Social Valorativa.  

 

Participantes 

 Contou-se com uma amostra de conveniência (não-probabilística, intencional) 

composta de 50 estudantes universitários da cidade de João Pessoa. Destes, a maioria 

era do sexo feminino (54%), com idade média de 24,8 anos (DP = 9,88), solteira (80%) 

e católica (38%). O nível médio de religiosidade dos participantes foi de 3,4 (DP = 

2,32), em uma escala que varia de 0 (Nada religioso) a 7 (Extremamente religioso); o 

nível socioeconômico médio declarado foi de 5,6 (DP = 1,40), avaliado em escala que 

varia de 0 a 10 e quanto mais próximo de 10, maior a classe socioeconômica 

autodeclarada do sujeito.   

 

Instrumentos 

Os participantes foram requeridos a responder a dois conjuntos de instrumentos, 

em que um deles era feito no formato lápis e papel e correspondia às medidas explícitas, 

e o outro no formato computadorizado, correspondendo às medidas implícitas. 
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III) Medidas implícitas 

Single Categorie IAT de Valores Humanos (SC-IAT-Valores) na versão 

computadorizada. Este instrumento foi criado com base na Teoria Funcionalista dos 

Valores Humanos, proposta por Gouveia (1998, 2003), tendo como base o Estudo 1. O 

instrumento foi elaborado por meio do software Inquisit 3, utilizando uma adaptação da 

syntaxe do Single Categorie IAT (Karpinski & Steinman, 2006). No total, foram feitos 

sete testes, sendo um referente ao treino (utilizando o mesmo teste do Estudo 1, 

referente à tecnologia) e seis concernentes às subfunções propostas por Gouveia (2003, 

2012). 

Inicialmente, são apresentadas as instruções de como o teste funciona. Em 

seguida, são apresentadas palavras-estímulo no centro da tela do computador, para as 

quais os participantes têm duas chaves de respostas a sua disposição: chave da esquerda 

(tecla E) e chave da direita (tecla I). Eles são instruídos a associarem as palavras do 

centro, o mais rápido possível e buscando não cometer erros, com as categorias da 

esquerda ou da direita (importante e não importante). No bloco 2, é feito o primeiro 

emparelhamento entre a categoria e a subfunção em foco. Por exemplo, 

importante+normativo ao lado esquerdo da tela, e não importante ao lado direito. No 

caso, os participantes são instruídos a pressionarem a tecla E (chave da esquerda) 

quando aparecer no centro da tela um sinônimo da palavra importante (por exemplo, 

fundamental) ou algum valor referente a subfunção normativo (por exemplo, tradição). 

Por outro lado, os participantes devem pressionar a tecla I (chave da direita) quando 

aparece no centro da tela uma palavra sinônimo da categoria não importante (por 

exemplo, inútil). Para cada subfunção seis valores são considerados, sendo três 

referentes ao QVB e mais três criados no instrumento do tipo II (no Estudo 1). 
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No bloco 3, esta mesma tarefa é continuada. Nos blocos 4 e 5, por sua vez, o 

emparelhamento entre as categorias é invertido. No caso do exemplo acima, agora a 

categoria importante fica sozinha ao lado esquerdo, e a categoria não importante é 

emparelhada à subfunção normativa. Deste modo, os participantes devem pressionar a 

tecla E para os sinônimos da categoria importante, e pressionar a tecla I para os 

sinônimos da categoria não importante ou valores referentes à subfunção normativa. Ao 

final de cada teste, o participante recebe um feedback acerca de seu desempenho; isto é, 

o programa apresentava automaticamente um valor referente ao escore D do 

participante, juntamente com uma explicação de qual a força (forte, moderada ou fraca) 

e a direção (positiva ou negativa) da associação.  

 
IV) Medidas explícitas 

No bloco de questões de caráter explícito, foram utilizados os mesmos 

instrumentos do Estudo 1: Questionário dos Valores Básicos – QVB (Gouveia, 2003), 

Questionário de Desejabilidade Social de Valores Humanos, Questionário de Relatos 

Comportamentais (Lima, 2012) e dados sociodemográficos (idade, sexo, estado civil, 

religião, nível de religiosidade e classe social). 

 

Procedimento 

 Inicialmente, a pesquisadora responsável foi em salas de aula de universidades 

públicas e privadas de João Pessoa a fim de divulgar a pesquisa e convidar as pessoas a 

participarem voluntariamente. Foi feita uma lista com os contatos das pessoas que 

demonstraram interesse em participar. Deste modo, a pesquisadora entrou em contato 

com estas pessoas a fim de agendar um horário no laboratório de pesquisa. 

 Adotou-se o procedimento experimental do quadrado latino, o qual visa 

randomizar as situações experimentais. No caso, tanto a ordem de apresentação dos 
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testes por subfunção (A, B, C, D, E, F) como a medida implícita e explícita (1 e 2) 

foram randomizadas. 

 Assim, a coleta era feita individualmente, em uma cabine contendo uma mesa, 

uma cadeira e um computador. De acordo com a ordem pré-estabelecida pelo quadrado 

latino, o participante responderia as medidas. No caso da medida implícita, antes de 

responder ao experimento em si, o participante respondia ao experimento de treino, com 

o tema “tecnologia”. Neste momento, a pesquisadora permanecia na cabine juntamente 

com o participante a fim de dirimir quaisquer dúvidas que ele tivesse. Quando o 

participante afirmasse ter entendido a tarefa, a pesquisadora deixava a cabine e o 

participante seguia com as tarefas. 

No caso do questionário de autorrelato, a pesquisadora fornecia instruções-

padrão, esclarecendo que as respostas eram individuais, não existindo respostas certas 

ou erradas, insistindo em que respondessem o mais sincera e honestamente possível. Em 

média, cerca de 40 minutos foram suficientes para concluir ambas as tarefas (implícita e 

explícita), com um tempo máximo de 50 minutos. Todos os participantes responderam 

ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

Tabulação e Análise dos dados 

Para tabulação e análise de dados, utilizou-se o pacote estatístico PASW 

(Predictive Analytics Software; versão 18). Além das estatísticas descritivas (medidas 

de dispersão e tendência central, frequência), bivariadas (correlação) e teste t de 

Student, também foram realizadas estatísticas multivariadas (MANOVA), além de 

técnicas de escalonamento multidimensional confirmatório (algoritmo PROXSCAL). 

No cálculo da associação implícita, duas fórmulas foram utilizadas: (1) escore 

convencional – C e (2) escore D (Greenwald et al., 1998, 2010). 
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Para as análises do escalonamento multidimensional confirmatório (MDS 

confirmatório), os valores foram inicialmente transformados em pontuações z antes de 

criar a matriz de distância entre eles. Em seguida, organizou-se espacialmente os 

valores de acordo com a teoria em pauta, com as subfunções assumindo os seguintes 

parâmetros para a dimensão tipo de orientação: experimentação [1,0], realização [1,0], 

existência [0,0], suprapessoal [0,0], interativa [-1,0] e normativa [-1,0]; no caso da 

dimensão tipo de motivador, os parâmetros assumidos pelas subfunções foram: 

experimentação [0,5], realização [-0,5], existência [-1,0], suprapessoal [1,0], interativa 

[0,5] e normativa [-0,5]. Neste sentido, cada subfunção foi forçada a ocupar uma 

posição específica no espaço. Assumiu-se o nível de razão da medida, permitindo break 

ties. O coeficiente Phi de Tucker foi utilizado como medida de ajuste do modelo, 

aceitando-se valores de 0,90 ou superiores (van de Vijver & Leung, 1997).  

	  

Resultados 

Estatísticas Descritivas  

 A Tabela 7 apresenta as estatísticas descritivas concernentes aos cálculos das 

medidas implícitas (escores C e D) e explícitas (Questionário de Valores Básicos). 

Como pode ser observado, no que concerne às medidas implícitas, a subfunção que 

apresentou maior média foi interativa (M = 0,17; DP = 728), enquanto nas medidas 

explícitas, a que apresentou maior média foi existência (M = 6,07; DP = 0,68). Já a que 

apresentou menor média no caso das medidas implícitas foi a subfunção realização (M 

= 0,05; DP = 489), enquanto para as medidas explícitas foi a subfunção experimentação 

(M = 4,73; DP = 0,94). 
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Tabela 7. Estatísticas descritivas das medidas implícitas e explícitas dos valores 
humanos 

  
Nota: 1 = Experimentação; 2 = Suprapessoal; 3 = Existência; 4 = Suprapessoal; 5 = 
Interativa; 6 = Normativa 
 
 

Escalonamento Multidimensional Confirmatório 

Buscou-se testar a hipótese de estrutura da teoria de Gouveia (1998, 2003, 

2011), isto é, que os valores são estruturados de acordo com duas dimensões: tipo de 

motivador (idealista e materialista) e tipo de orientação (pessoal, central e social). Para 

testá-la, foram realizadas análises de Escalonamento Multidimensional (MDS) 

Confirmatório (Proxscal). Foi testada a medida implícita computadorizada tanto com 

base no cálculo do escore convencional quanto tendo em conta o escore D.  

 

 MDS do SC-IAT tendo como base o escore C 

Neste momento, buscou-se testar a hipótese de estrutura da Teoria Funcionalista 

dos Valores Humanos, descrevendo a organização espacial dos valores. Neste sentido, 

previa-se que as subfunções se distinguiriam pelo tipo de motivador, em que as 

subfunções materialistas (normativa, existência e realização) ficariam em lados opostos 

à humanitária (interativa, suprapessoal e experimentação), e pelo tipo de orientação, 

em que as subfunções sociais (normativa e interativa) e pessoais (realização e 

experimentação) ficariam em pontos extremos, com as centrais entre elas (existência e 

suprapessoal). No entanto, como pode ser visto na figura 14, duas subfunções não se 

comportaram de acordo com o esperado teoricamente, sendo estas existência e 

  1 2 3 4 5 6 
Escore D M 0,102 0,052 0,107 0,085 0,172 0,095 

DP 084 489 490 467 728 084 
Escore C M 35,329 11,292 38,377 39,076 77,729 25,078 

DP 85311 92088 78293 18218 14123 67879 
QVB M 4,73 4,79 6,07 5,79 5,50 4,81 

DP 0,94 0,84 0,68 0,74 1,00 1,46 
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experimentação. Com relação à subfunção existência, observa-se que se coadunou com 

a subfunção normativa, quando, na verdade, deveriam estar separadas, visto que 

pertencem a orientações diferentes; já com relação a subfunção experimentação, apesar 

de ela fazer parte do motivador humanitário, apareceu juntamente aos valores de 

orientação materialista, o que parece não condizer a teoria. O Phi de Tucker deste 

modelo foi aceitável (0,94), o que indica que os dados empíricos confirmam a estrutura 

teórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

 

 

 

 

Figura 14. MDS Confirmatória dos valores do SC-IAT com base no escore C 

 

MDS do SC-IAT tendo como base o escore D 

 A fim de testar a hipótese de estrutura da Teoria Funcionalista dos Valores 

Humanos por meio do escore D, nova análise de Escalonamento Multidimensional foi 

feita. Previa-se que as subfunções se distinguiriam pelo tipo de motivador (materialista 

e humanitário) e pelo tipo de orientação (social, central e pessoal). Como pode ser visto 
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na Figura 15, apenas a subfunção experimentação não se comportou como esperado, 

tanto em termos do tipo de orientação quanto com relação ao tipo de motivador. Com 

relação às demais subfunções, pode-se observar coerência entre o modelo teórico e a 

estrutura observada (Phi de Tucker = 0,96), as quais se organizaram em razão das 

dimensões tipo de orientação e tipo de motivador.  

 

 

 

	  

	  

 

 

	  

	  

	  

	  

Figura 15. MDS Confirmatória dos valores do SC-IAT com base no escore D 

	  

Resultados referentes ao Questionário de Valores Básicos (QVB) 

Com o intuito de confirmar também a estrutura da Teoria Funcionalista dos 

Valores Humanos a nível explícito, foi realizada uma análise de Escalonamento 

Multidimensional Confirmatório com o QVB. Tal como pode ser observado na Figura 

16, a estrutura foi fielmente corroborada, tanto na dimensão materialista como na 

dimensão humanitária, apresentando um Phi de Tucker de 0,99. 
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Figura 16. MDS Confirmatória dos valores com base no QVB 

	  

Correlações entre as Medidas Implícitas e Explícitas 

 Visando verificar se há relação entre a medida implícita, por meio dos escores C 

e D, e as medidas de autorrelato (Questionário de Valores Básicos, Questionário de 

Desejabilidade Social para Valores e Questionário de Relatos Comportamentais), foram 

realizadas análises de correlação de Spearman. São apresentados apenas os resultados 

em que o instrumento implícito correspondeu ao seu respectivo fator na medida 

explícita. 

	  

Escores C e D e Questionário de Valores Básicos 

Em se tratando da relação entre o escore C das medidas implícitas e o 

Questionário de Valores Básicos, não foi observada qualquer correlação 
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estatisticamente significativa. Já com relação ao escore D, o fator realização da medida 

implícita apresentou correlação com a sua respectiva subfunção no QVB (ρ = 0,25, p < 

0,05).  

 

Escores C e D e Escala de Desejabilidade Social Valorativa 

No que concerne à relação entre as medidas implícitas, utilizando os escores C e 

D, e os seus respectivos fatores na Escala de Desejabilidade Social, não foi observada 

qualquer correlação estatisticamente significativa. 

 

Escores C e D e Questionário de Relatos Comportamentais 

No que diz respeito à relação entre as medidas implícitas, utilizando os escores 

C e D, e os seus respectivos fatores no Questionário de Relatos Comportamentais, não 

foi observada qualquer correlação significativa. 

 

Correlações entre as Medidas Explícitas 

Questionário de Valores Básicos e Escala de Desejabilidade Social Valorativa 

Em se tratando da relação entre o Questionário de Valores Básicos e seus 

respectivos fatores na Escala de Desejabilidade Social Valorativa, não foi observada 

qualquer correlação estatisticamente significativa. 

 

Questionário de Valores Básicos e Questionário de Relatos Comportamentais 

 No que concerne à relação entre o QVB e os seus respectivos fatores no 

Questionário de Relatos Comportamentais, foram observadas as seguintes correlações: 

experimentação (ρ = 0,62, p < 0,001), realização (ρ = 0,70, p < 0,001), existência (ρ = 
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0,31, p < 0,05), suprapessoal (ρ = 0,54, p < 0,001), interativo (ρ = 0,50, p < 0,001) e 

normativo (ρ = 0,86, p < 0,001).  

	  

Discussão Parcial 

Este segundo estudo teve como objetivo principal construir uma medida 

implícita de valores humanos, semelhante a do Estudo 1, sendo que agora no formato 

computadorizado. A principal vantagem desta medida com relação a do formato lápis e 

papel é que permite avaliar com precisão o tempo de reação do indivíduo. Como 

objetivos específicos, pretendeu-se conhecer evidências de validade convergente do 

instrumento, verificando se a medida implícita se relaciona com o Questionário de 

Valores Básicos (QVB; Gouveia, 2003) e o Questionário de Relatos Comportamentais 

(Lima, 2012). Ademais, novamente buscou-se conhecer evidências de validade 

discriminante da medida proposta comparando-a com a Escala de Desejabilidade Social 

Valorativa, utilizada no Estudo 1. Destacam-se os seguintes aspectos: 

A hipótese 1 previa que todas as subfunções valorativas seriam avaliadas 

implicitamente como positivas. Este postulado decorre dos pressupostos da teoria de 

Gouveia (1998, 2003, 2012) de que há uma natureza benevolente em todos os seres 

humanos, o que implica que todos os valores são positivos. Como no QVB a escala de 

resposta é positiva, não é possível testar veemente este postulado. Não obstante, o Teste 

de Associação Implícita trabalha com o tempo de reação do indivíduo e faz um cálculo 

tomando como base seu desempenho nas tarefas congruentes e incongruentes. Neste 

sentido, são permitidos valores tanto positivos como negativos. Mesmo assim, como 

pode ser observado pela média dos valores dos escores C e D, todos os valores foram 

avaliados de forma positiva. Deste modo, tal hipótese foi corroborada. Este fato também 

confirmou o efeito da associação implícita, em que os valores foram associados mais 
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forte e consistentemente como algo importante do que como algo não importante 

(Lemm et al., 2008).   

A hipótese 2 previa que os dados referentes aos valores implícitos dos 

indivíduos representariam a estrutura teórica proposta por Gouveia (2003), isto é, a 

ideia de que os valores são organizados de acordo com duas dimensões, sendo estas tipo 

de motivador (materialista e humanitário) e tipo de orientação (social, central e 

pessoal). Esta hipótese foi testada por meio de análises de Escalonamento 

Multidimensional Confirmatório, tanto utilizando o escore C como D e, novamente, foi 

corroborada, com um Phi de Tucker acima de 0,90, indicando coerência entre o modelo 

teórico e o empírico.  

É importante destacar que, no caso do escore C, duas subfunções não se 

comportaram de acordo com o esperado teoricamente: existência e experimentação. No 

caso da subfunção existência, ela se solapou a subfunção normativa, quando, na 

verdade, deveriam estar separadas, visto que pertencem a orientações diferentes. 

Entretanto, sabe-se que, isto não é teoricamente incongruente, visto que os valores 

centrais são coerentes com todos os valores (Gouveia, 2012). E, sobretudo, estas 

subfunções representam o mesmo tipo de motivador: materialistas. Já com relação à 

subfunção experimentação, apesar de ela fazer parte do motivador humanitário, 

apareceu juntamente com os valores de orientação materialista, sendo este fato não 

sustentável teoricamente, representando possíveis flutuações da medida ou da amostra.  

Em se tratando do escore D, apenas uma das subfunções se desviou do ponto 

cartesiano esperado para elas. Este foi o caso da subfunção experimentação a qual 

apareceu fora de seu tipo de orientação (pessoal) e tipo de motivador (humanitário). É 

preciso ter em conta que, das seis localizações esperadas (seis subfunções), apenas uma 

subfunção se distanciou disto, sendo a taxa de erro de 16,66%, isto equivale a mais de 
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80% de acerto. Neste sentido, é possível observar coerência entre o modelo teórico e a 

estrutura observada, identificando os valores pertencentes a cada uma das seis 

subfunções e confirmando a teoria de Gouveia (2003) por meio de medidas implícitas 

computadorizadas.  

Tal como no Estudo 1, buscou-se também avaliar a estrutura da medida explícita 

por meio do Escalonamento Multidimensional Confirmatório. Novamente, a estrutura 

proposta por Gouveia (2003) foi corroborada (Phi de Tucker = 0,99), com as 

subfunções pessoais à esquerda, distantes das sociais, e com as centrais ao centro; estas 

subfunções também se diferenciaram de acordo com o tipo de motivador: materialista e 

humanitário. Assim, todas as subfunções se apresentaram como esperado teoricamente, 

corroborando a Teoria Funcionalista dos Valores Humanos (Gouveia, 1998, 2003, 

2012).  

A hipótese 3 previa que os escores referentes à associação implícita dos valores 

humanos se correlacionariam positivamente com as suas respectivas subfunções no 

Questionário de Valores Básicos. Contudo, apenas o instrumento referente à subfunção 

realização apresentou correlação com a sua correspondente no QVB. Desta forma, 

como fora afirmado no Estudo 1, é importante destacar que, mesmo esta hipótese não 

sendo corroborada, isto não é incoerente com estudos anteriores na área de medidas 

implícitas e sua relação com as medidas explícitas, visto que enquanto algumas 

pesquisas demonstram relação entre as categorias implícitas e explícitas, outras 

mostram independência entre elas (Banse et al., 2001; Rydell et al., 2008). 

A hipótese 4 previa que os escores referentes à associação implícita dos valores 

humanos se correlacionariam positivamente com suas respectivas subfunções no 

Questionário de Relatos Comportamentais. Esta hipótese não foi corroborada, visto que 

não foi observada qualquer correlação significativa. É preciso ter em conta que, além da 
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medida comportamental utilizada ser de natureza explícita, o que implica em uma 

limitação deste estudo, as próprias pesquisas acerca da relação entre atitudes e 

comportamentos ainda são ambíguas, por vezes apresentando relação e em outros 

momentos indicando independência (Gouveia et al., 2012). 

A hipótese 5 previa que os escores referentes à associação implícita dos valores 

humanos não se correlacionariam com suas respectivas subfunções na Escala de 

Desejabilidade Social Valorativa. Tal hipótese foi corroborada, visto que não houve 

correlação entre as medidas implícitas e a Escala de Desejabilidade Social. Novamente, 

fica clara a principal vantagem da medida implícita, que é ser isenta da influência da 

variável desejabilidade social (Gouveia et al., 2012). 

Em suma, os objetivos propostos para este estudo foram alcançados, 

comprovando-se a Teoria Funcionalista dos Valores Humanos (Gouveia, 2003) a nível 

implícito e verificando a relação entre as medidas implícitas e explícitas. Este estudo 

também permitiu testar o escore convencional e D, verificando maior eficácia deste 

último, tal como afirmara Greenwald (2003).  
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DISCUSSÃO GERAL 

  

 A presente dissertação reuniu esforços com o intuito de construir duas medidas 

implícitas de valores humanos nas versões lápis e papel (Estudo 1) e computadorizada 

(Estudo 2), tendo como base uma adaptação do TAI (SC-IAT). Neste sentido, 

definiram-se alguns objetivos específicos: (1) testar a estrutura da Teoria Funcionalista 

dos Valores Humanos por meio de medidas implícitas; (2) verificar a relação entre as 

medidas implícitas e explícitas de valores humanos; (3) verificar a relação entre a 

medida implícita e a desejabilidade social; e (4) verificar a relação entre a medida 

implícita e a medida comportamental. Consistente com tais objetivos, dez hipóteses 

experimentais foram formuladas, as quais foram colocadas à prova por meio de dois 

estudos empíricos, cujos resultados principais são discutidos a seguir. No entanto, antes 

cabe ponderar limitações potenciais desta dissertação. 

 

Limitações potenciais do estudo 

Mesmo este trabalho acadêmico oferecendo importantes contribuições às áreas 

de medidas implícitas e valores humanos, não se descartam limitações. Inicialmente, é 

importante frisar que as amostras dos estudos aqui mencionados podem conter vieses, 

uma vez que não foram probabilísticas. Neste sentido, certamente não são 

representativas das populações das quais foram retiradas, o que restringe quaisquer 

possibilidades de generalizações, nem mesmo para o universo dos estudantes 

universitários, menos ainda para aqueles do Brasil.  
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Apesar de se ter utilizada uma medida comportamental a fim de testar a 

correspondência da medida implícita com a mesma, é importante frisar que se utilizou 

uma medida de tipo autorrelato. Deste modo, ela também está sujeita ao viés inerente às 

medidas implícitas: a desejabilidade social (Gouveia et al., 2012). Isto explica, em parte, 

a baixa correlação entre as medidas implícitas e esta medida comportamental. Portanto, 

é importante que, em pesquisas futuras, estudos desta natureza sejam levados a cabo 

utilizando outras medidas comportamentais, sejam elas por meio da observação real do 

comportamento, do relato de pares ou de experimentos de campo. 

Feitas estas considerações, parece pertinente considerar o conjunto de resultados 

supracitados, discutindo-os detalhadamente à luz das teorias em que foram pautados os 

dois estudos empíricos. Neste sentido, consideram-se, a seguir, os resultados quanto aos 

seguintes estudos: Construção de uma medida implícita de valores humanos no formato 

lápis e papel (Estudo 1) e Construção de uma medida implícita de valores humanos no 

formato computadorizado (Estudo 2).  

 

Resultados Principais  

 A seguir, os principais resultados são apresentados de acordo com seus 

objetivos, quais sejam: a construção das medidas implícitas, a testagem da Teoria 

Funcionalista dos Valores Humanos e a correlação entre as medidas implícitas e 

explícitas. 

 

Construção das Medidas Implícitas de Valores Humanos 

 A medida implícita de valores humanos de tipo lápis e papel foi criada com base 

em uma adaptação do Teste de Associação Implícita, proposto por Greenwald et al. 

(1998). No entanto, tendo em vista que os valores humanos não possuem duas 
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categorias opostas, tal como ocorre no TAI, optou-se por utilizar o teste proposto por 

Karpinski e Steinman (2006), o Single Categorie IAT (SC-IAT). Este teste se baseia na 

associam entre uma categoria única, no caso, os valores humanos, pareada com classes 

de adjetivos, seguindo o mesmo princípio do TAI. 	  

 Foram propostas duas versões lápis e papel do teste, uma tendo como base os 

valores básicos propostos por Gouveia (2003) no Questionário dos Valores Básicos, e 

outra tendo como base novos valores, os quais representavam teoricamente as mesmas 

subfunções. Com isso, visava-se demonstrar que o caráter universal dos valores 

humanos se refere às subfunções e não aos valores em si; assim, as subfunções são 

fixas, mas os valores podem variar. Este pressuposto teórico foi corroborado, visto que 

ambos os tipos de questionário demonstraram o efeito da associação implícita (Lemm et 

al., 2008). Tal como esperado, os participantes diferiram nas respostas dos lados A e B, 

e os valores foram avaliados mais como algo importante (tarefa congruente) do que não 

importante (tarefa incongruente), como fora demonstrado por meio de análises 

multivariadas de variância. Assim, as versões lápis e papel para valores humanos deram 

o primeiro indício de sua adequação.	  

 No Estudo 2, propôs-se a medida implícita para valores humanos na versão 

computadorizada. Como explicitado no decorrer da dissertação, a diferença básica entre 

estes dois tipos de medidas é que a de lápis e papel tem como variável dependente (VD) 

o número de respostas que o participante conseguiu acertar em um tempo fixo (20 

segundos); já na medida computadorizada, a VD é seu tempo de reação, ou seja, o 

tempo que ele leva do momento em que a palavra aparece no centro da tela até quando 

ele pressiona a tecla correspondente.	  

 Como no Estudo 1, verificou-se que ambos os tipos de questionários avaliaram 

adequadamente os valores humanos; na construção da medida computadorizada foram 
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utilizados tanto os valores do questionário do tipo I (advindos do QVB) quanto os do 

tipo II (novos valores, derivados das subfunções); novamente, seguiu-se a estrutura do 

SC-IAT (Karpinski & Steinman, 2006). Tal como esperado, todas as subfunções 

valorativas foram avaliadas como positivas, confirmando o pressuposto teórico de 

Gouveia (1998, 2003, 2012) de que há uma natureza benevolente em todos os seres 

humanos, o que implica que todos os valores são positivos. Deste modo, novamente foi 

possível verificar o efeito da associação implícita, em que os valores foram associados 

mais forte e consistentemente como algo importante do que algo não importante (Lemm 

et al., 2008).   

 

Testagem da Teoria Funcionalista dos Valores Humanos 

 Mesmo existindo diversas teorias acerca dos valores humanos, como fora 

supracitado, a presente dissertação optou por utilizar a Teoria Funcionalista dos 

Valores Humanos, tendo em vista o seu caráter mais parcimonioso e teoricamente 

fundamentado (Gouveia, 2012). Deste modo, buscou-se testar a estrutura teórica 

proposta por Gouveia (2003) tanto por meio da medida implícita do tipo lápis e papel 

(em ambos os tipos de questionários implícitos e com base em ambas as fórmulas) 

quanto por meio da medida computadorizada (por meio das fórmulas dos escores C e 

D). Esta teoria prevê que os valores são organizados de acordo com duas dimensões: 

tipo de motivador (idealista e materialista) e tipo de orientação (pessoal, central e 

social); a combinação entre tais dimensões produz uma estrutura que pode ser 

representada em um espaço bidimensional. 

 Por meio de análises de Escalonamento Multidimensional Confirmatório, em 

ambos os tipos de questionário lápis e papel (tipo I e tipo II) e nos dois tipos de cálculo 

(diferença de pontuações e cálculo da raiz quadrada), mesmo com algumas restrições, 
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tal teoria foi corroborada. Neste caso, destaca-se o fato de que algumas subfunções se 

desviaram um pouco do ponto cartesiano esperado para elas, em especial no que 

concerne ao tipo de orientação (social, central ou pessoal). Este foi o caso do 

questionário do tipo I quanto a fórmula da diferença de pontuações, em que os valores 

de realização e existência (ambos valores de cunho materialista) se localizaram no 

mesmo ponto cartesiano, mais próximos aos valores centrais. Tendo em conta que todos 

os valores derivam dos valores centrais, tal resultado não é teoricamente incongruente. 

Na fórmula da raiz quadrada neste mesmo tipo de questionário, algo semelhante 

ocorreu: as subfunções interativa e suprapessoal (ambas referentes ao motivador 

humanitário) se localizaram no mesmo ponto, mais próximas aos valores centrais; 

novamente, isto é justificável pela relação já esperada dos demais valores com os 

centrais. 

 No segundo tipo de questionário lápis e papel, com relação ao cálculo da 

diferença, novamente o tipo de motivador foi bem delimitado e os valores de realização 

e existência se localizaram no mesmo ponto. No entanto, no cálculo da raiz quadrada, 

algo diferente ocorreu: os valores se dividiram claramente quanto ao tipo de orientação, 

mas não com relação ao tipo de motivador, visto que a subfunção interativa se localizou 

no espaço concernente a dimensão materialista. Entretanto, a taxa de erro foi de apenas 

16,66%, visto que seis eram as localizações esperadas (seis subfunções) e, em todos os 

casos, apenas uma subfunção se distanciou disto. Ademais, nos dois tipos de 

questionário lápis e papel, e por meio das duas fórmulas testadas, o Phi de Tucker foi 

acima de 0,90, indicando coerência entre o modelo teórico e os dados empíricos, 

corroborando, assim, a Teoria Funcionalista dos Valores Humanos (Gouveia, 1998, 

2003, 2012) por meio das medidas implícitas.   
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 Com relação à medida computadorizada, a teoria funcionalista foi testada e 

confirmada tanto utilizando o escore C como o escore D. Novamente, é preciso apontar 

algumas restrições. No caso do escore C, duas subfunções não se comportaram de 

acordo com o esperado teoricamente: existência e experimentação. Quanto à subfunção 

existência, ela se localizou no mesmo ponto cartesiano que à subfunção normativa; 

entretanto, tal como fora explicado, os valores centrais são coerentes com todos os 

valores e ambas representam valores materialistas (Gouveia, 2012). Já com relação à 

subfunção experimentação, apesar de ela fazer parte do motivador humanitário, 

apareceu juntamente aos valores de orientação materialista, sendo este fato não 

sustentável teoricamente. Quiçá possa ser atribuído a flutuações aleatórias, mas 

demandará que se comprove em estudos futuros.  

No que concerne ao escore D, apenas uma das subfunções se desviou do ponto 

cartesiano esperado. Foi o caso da subfunção experimentação, que apareceu fora de seu 

tipo de orientação (pessoal) e do seu tipo de motivador (humanitário). É preciso ter em 

conta que, das seis localizações esperadas (seis subfunções), apenas uma se distanciou 

disto, sendo a taxa de erro de 16,66%, isto equivale a mais de 80% de acerto. Destarte, 

tanto por meio do escore C como do escore D, na medida computadorizada, também foi 

possível observar coerência entre o modelo teórico e a estrutura observada, com um Phi 

de Tucker acima de 0,90.  Assim, identificaram-se os valores pertencentes a cada uma 

das seis subfunções, confirmando a teoria de Gouveia (2003) por meio das medidas 

implícitas.  

 

Correlação entre as Medidas Implícitas e Explícitas  

 No campo das associações implícitas, é controversa a relação entre medidas 

implícitas e explícitas, de modo a Gawronski e Bodenhausen (2006) afirmar, tal como 
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fora supracitado, que entender o que leva a resultados discrepantes entre atitudes 

implícitas e explícitas tem estado na vanguarda da investigação da cognição social 

contemporânea. Com o intuito de verificar tal relação, foram feitas análises de 

correlação das medidas implícitas com três tipos de medidas: explícitas QVB 

(Questionário dos Valores Básicos; Gouveia, 2003), a fim de verificar a validade 

convergente; a Escala de Desejabilidade Social Valorativa, a fim de verificar a validade 

discriminante; e o Questionário de Relatos Comportamentais Valorativos (Lima, 2012), 

a fim de verificar se as medidas implícitas estão relacionadas aos comportamentos. 

 Com relação à medida implícita do tipo lápis e papel, não foi observada validade 

convergente entre a medida criada (SC-IAT-Valores) e suas respectivas subfunções no 

Questionário dos Valores Básicos. A validade discriminante, entretanto, foi 

comprovada; afinal, diferente do QVB que cinco das seis subfunções apresentaram 

relação com a Escala de Desejabilidade Social Valorativa, na medida implícita apenas 

o fator suprapessoal apresentou relação com tal medida, em ambos os tipos de 

questionário e utilizando ambas as fórmulas. Por fim, no que se refere à relação entre a 

medida implícita e a variável comportamental, apenas o fator suprapessoal, no 

questionário do tipo I, apresentou correlação na fórmula da diferença de pontuações e 

na fórmula da raiz quadrada. Já no questionário do tipo II, não foi observada qualquer 

correlação.  

 No que concerne à medida implícita computadorizada, apenas o instrumento 

referente à subfunção realização apresentou correlação estatisticamente significativa 

com o seu fator correspondente no QVB, por meio do escore D; deste modo, não foi 

possível constatar a validade convergente do instrumento. Já a validade discriminante 

foi corroborada, visto que não houve correlação entre as medidas implícitas e a Escala 

de Desejabilidade Social Valorativa, deixando clara, novamente, a principal vantagem 



 

179 
 

da medida implícita, que é ser isenta da influência da variável desejabilidade social 

(Gouveia et al., 2012). Por fim, quanto à relação entre a medida implícita 

computadorizada e o Questionário de Relatos Comportamentais, não foi observada 

qualquer correlação entre os fatores correspondentes. 

 Como dito por Greenwald e Banaji (1995), atitudes implícitas são traços não 

identificados que medeiam sentimentos e pensamentos favoráveis ou desfavoráveis em 

relação a objetos sociais. Neste sentido, é importante destacar que elas coexistem com 

as atitudes explícitas (Stüttgen et al., 2011). Isso implica em dizer que atitudes 

implícitas e explícitas podem não se referir a mesma coisa; são, na verdade, fatores 

diferentes que, por vezes, apresentam-se correlacionados (Banse, Seise, & Zerbes, 

2001) e, em outros casos, mostram-se independentes (Rydell, McConnell, & Mackie, 

2008). Além disso, variações nas correlações podem ser devidas ao grau de 

espontaneidade das medidas explícitas de autorrelato, ao grau de correspondência 

conceitual entre as medidas e aos métodos relacionados com aspectos do TAI (Hofmann 

et al., 2005). 

 

Importância do Estudo 

Estima-se que os objetivos propostos para este trabalho acadêmico tenham sido 

alcançados, oferecendo contribuições à área das medidas implícitas, por meio da 

construção dos instrumentos lápis e papel e computadorizado e da testagem da relação 

entre as medidas implícitas e explícitas; igualmente, contribuiu-se à área dos valores 

humanos, visto que, de forma inédita, propuseram-se instrumentos implícitos para 

avaliar tal construto (Greenwald et al., 1998).  

No Estudo 1, foi possível testar dois tipos de instrumentos, sendo um baseado 

nos valores básicos do QVB e o outro em novos valores que representam as mesmas 
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subfunções; também foi possível testar dois cálculos de associação implícita, sendo um 

baseado na fórmula convencional (diferença das pontuações) e outro baseado na 

fórmula da raiz quadrada, proposta por Lemm et al. (2008), demonstrando consistência 

entre os resultados de ambas. Já no Estudo 2, testou-se a teoria funcionalista também 

por meio de dois cálculos: o escore C e o escore D, com o escore D apresentando 

resultados ligeiramente melhores, tal como afirmara Greenwald (2003).  

Em suma, dentre as maiores contribuições desta pesquisa, estão: (1) construir 

duas medidas de valores que superam o viés (desejabilidade social) das medidas 

explícitas; (2) testar a Teoria Funcionalista dos Valores Humanos; (3) oferecer à 

sociedade acadêmica instrumentos implícitos lápis e papel e computadorizado; (4) e 

fornecer mais indícios acerca da relação entre as medidas implícitas e explícitas. 

 

Direções Futuras 

 Em estudos futuros, seria importante considerar novos indicadores 

comportamentais, a exemplo de estudos de observação de campo, visando testar a 

validade preditiva da medida, ou estudos laboratoriais, com situações de dilemas reais, 

por exemplo. Ademais, uma vantagem muito importante da medida implícita criada é 

que ela abre espaço para que os valores humanos sejam estudados a nível cerebral, por 

exemplo, por meio de estudos de estimulação transcraniana por corrente contínua ou de 

ressonância magnética funcional; afinal, o teste consegue captar até milissegundos, 

facilitando a interpretação das mudanças cerebrais. Por fim, também é possível pensar 

em levar a cabo intervenções na área dos valores humanos, visando a promoção dos 

mesmos, baseadas no princípio da dissonância cognitiva; isso seria possível partindo-se 

do princípio de que um estado de desconforto é produzido pela incongruência entre 
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atitudes implícitas e explícitas, o que levaria o indivíduo a buscar a homeostase 

modificando seus valores e atitudes frente ao objeto em foco (Riddel et al., 2008). 
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MANUAL DE INSTRUÇÕES DO TESTE DE ASSOCIAÇÃO IMPLÍCITA –  

VERSÃO LÁPIS E PAPEL	  

	  

Este é um manual para realizar experimentos com o SC-IAT. Procura, 

inicialmente, introduzir os respondentes ao procedimento, fazendo com que saiba como 

participar efetivamente, evitando dados inválidos.	  

Existem dois momentos principais do experimento. O primeiro é unicamente o 

treino, utilizando estímulos diferentes dos que são objeto de interesse na pesquisa. O 

segundo momento é o experimento em si, quando os indivíduos já deverão ter 

conhecimento de como proceder. Portanto, seguem as instruções para cada etapa.	  

	  

ETAPA DE TREINO	  

“Esta é uma tarefa breve de classificação de palavras. Estamos interessados em 

saber como as pessoas classificam as palavras; dessa forma, quando eu falar já, vocês 

terão 20 segundos para classificar as palavras na categoria a que elas pertencem. 

Lembrando, esta primeira parte é unicamente para treino, não sendo consideradas as 

respostas.	  

Como verá nesta página, identificada como Lado A, que acaba de ser entregue 

(unicamente se entrega a página de treino para o respondente), existem duas colunas. 

Primeiramente, responda tendo em conta as palavras do lado esquerdo, passando para a 

seguinte coluna apenas quando houver acabado.	  

Para começar, fixe-se no quadro esquerdo no topo da página. Ele apresenta duas 

categorias e as palavras que as descrevem (entre parênteses): Útil (importante, 

fundamental e valorizado) e Inútil (desnecessário, fútil e desvalorizado), e logo abaixo a 

categoria Tecnologia, também com as palavras que a descreve (celular, computador e 

GPS). A seguir, aparece um quadro que relaciona as categorias Útil e Tecnologia, 

deixando separada a categoria Inútil. Sua tarefa consiste em classificar, o mais 

rapidamente possível, as palavras no centro deste quadro, segundo pertençam à 

combinação Útil-Tecnologia ou à categoria Inútil. Para tal classificação, assinale os 

círculos correspondentes com um traço. Seja o mais rápido possível; é importante 

que não pule ou deixe em branco qualquer palavra (faça uma verificação rápida 

através dos círculos). Comece no topo da lista e vá descendo; apenas se você 

terminar a primeira coluna comece a segunda.	  
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Lembrando, esta é uma atividade para classificação de palavras. Deste modo, é 

importante que se atenha a como as palavras são emparelhadas neste estudo. Você deve 

classificar a palavra no grupo ao qual ela foi aqui designada como pertencendo; não 

estamos avaliando, neste caso, se você considera que a tecnologia é ou não útil.”	  

	  

IMPORTANTE: Certificar-se de que as pessoas compreenderam. Posteriormente, dizê-

las que será contabilizado o tempo, em que todos poderão ter, no máximo, 20 segundos 

para responder. Terminado este tempo, pedir que todos parem. Passo seguinte, avalia-se 

se todos conseguiram realizar esta tarefa. Se não, é momento de explicar, detalhando do 

que se trata a tarefa. Se todos afirmaram entender, será realizada a segunda atividade de 

treino, constante no verso da página. Portanto, solicita-se que todos virem a página.	  

	  

“Na segunda folha de treino, identificada como Lado B, percebam que a 

estrutura é praticamente a mesma da folha anterior, porém há uma alteração na 

combinação das categorias. Especificamente, como todos poderão ver, agora a categoria 

útil aparece sozinha e as categorias inútil e tecnologia vêm emparelhadas. Uma vez 

mais, sua tarefa consiste em, o mais rápido possível, evitando cometer erros, classificar 

as palavras do centro do quadro de acordo com a categoria a que pertencem. É 

importante que você comece pela coluna da esquerda, somente passando a da direita 

quando tiver classificado todas as palavras. Uma vez mais, não pule ou deixe em 

branco qualquer palavra. Seja o mais rápido que puder, lembrando que terá 20 

segundos para realizar esta tarefa. Se todos estiverem prontos, darei início à atividade. 

Alguma pergunta? Se não, preparem-se. Quando eu disser já, podem começar.”	  

	  

IMPORTANTE:Terminada esta tarefa, é momento de se certificar que todos 

compreenderam como responder tanto o Lado A como o Lado B da página que foi 

entregue para treino. Se alguém não compreendeu, procure explicar. Se ainda assim 

você pensa que a pessoa não compreendeu completamente, tenha-a em conta, 

registrando o fato e procurando deixar seu questionário sob avaliação, checando depois 

se não é um outlier durante o experimento em si.	  

	  

	  

ETAPA DO EXPERIMENTO	  
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Uma vez que todos compreenderam, diga-lhes que será entregue uma folha com 

dois lados, tal como aquela do treino, sendo que com outras palavras e categorias. 

Porém, a atividade será basicamente a mesma: classificar palavras. Portanto, todos 

estarão aptos a participar. Enfatize que, como no treino, é importante ir o mais depressa 

possível, porém cometendo o menor número de erros; esta atividade demandará 20 

segundos para cada lado da folha, devendo ser feito, primeiramente, o Lado A; o Lado 

B será informado aos participantes quando começará.	  

Neste experimento a folha será entregue dentro de um envelope para cada um 

dos valores. Ninguém deverá abrir o envelope antes de a pesquisadora solicitar, visando 

evitar que alguém possa começar a responder antes de definido o momento correto. 

Desta forma, todos deverão iniciar a atividade no mesmo momento.	  

É importante assinalar que cada envelope será enumerado, com as folhas com os 

valores recebendo a mesma numeração. Desta forma, o indivíduo não será identificado, 

mas haverá o controle das folhas que ele respondeu, uma vez que todas terão a mesma 

numeração naquela sala onde o estudo foi realizado.	  

Será preciso ter a segurança de que todos receberam o envelope com a folha 

correspondente ao primeiro valor. Certificando-se que todos receberam e estão aptos a 

dar início, a experimentadora alerta que a tarefa será de 20 segundos, como ocorreu no 

treino. Depois, solicita que todos retirem a folha do envelope, mas não leiam. De três a 

cinco segundos depois, dá início ao experimento, registrando os 20 segundos. Acabado 

este tempo, reconhecem-se as folhas respondidas que deverão ser colocadas dentro do 

envelope entregue.	  

A experimentadora deverá separar cada folha respondida, reutilizando o 

envelope já enumerado, introduzindo a nova folha, com idêntica numeração, que será 

novamente entregue ao sujeito respectivo. Terá recomeço então o procedimento descrito 

anteriormente, em que cada participante recebe o envelope, espera o sinal da 

experimentadora e começa a responder, tendo 20 segundos para completar esta 

atividade; logo, recolhe-se o envelope com o questionário, retira-se a folha respondida e 

volta a introduzir uma nova, dando sequência ao estudo até conclui-lo.	  
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Prezado (a) colaborador (a), 

Estamos realizando uma pesquisa no estado da Paraíba com o 
propósito de conhecer possíveis fatores contribuintes para a explicação de 
comportamentos sociais. Para efetivação do estudo, gostaríamos de contar 
com sua colaboração respondendo a este questionário. 

Por favor, leia atentamente as instruções deste caderno e marque ou escreva a 
resposta que mais se aproxima com o que você pensa, sente e/ou faz. Não 
deixe qualquer das questões em branco. 

Para que você possa respondê-lo com a máxima sinceridade e 
liberdade, queremos lhe garantir o caráter anônimo e confidencial de todas as 
suas respostas. Nesta direção, antes de prosseguir, de acordo com o disposto 
nas resoluções 196/96 e 251/97 do Conselho Nacional de Saúde, faz-se 
necessário documentar seu consentimento.  

Por fim, colocamo-nos à sua inteira disposição no endereço acima para 
esclarecer qualquer dúvida que necessite.  

 

Desde já, agradecemos sua colaboração. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

Assinando este termo, estou concordando em participar do estudo acima 

mencionado, sob a coordenação do Prof. Dr. Valdiney V. Gouveia, da 

graduação em Psicologia.  

 
João Pessoa, ____de ____________ de ______. 

 

 

____________________________________________ 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CCHLA – DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 
MESTRADO EM PSICOLOGIA 
CEP 58.051-900 – João Pessoa - PB 
Tel.: 83 3216 7924 / Fax: 83 3216 7064 
E-mail: grupobncs@gmail.com 
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Assinatura do participante 

Importante Não-importante  Importante Não-importante 
Essencial Dispensável  essencial dispensável 

Necessário Desnecessário  necessário desnecessário 
Significante Insignificante  significante insignificante 

Experimentação  Experimentação 
Emoção  emoção 
Prazer  prazer 

Sexualidade  sexualidade 
 

  Importante            Não importante  Importante          Não importante 
Experimentação     Experimentação        

¡ necessário ¡  ¡ emoção ¡ 

¡ sexualidade ¡  ¡ desnecessário ¡ 
¡ dispensável ¡  ¡ emoção ¡ 

¡ sexualidade ¡  ¡ essencial ¡ 

¡ significante ¡  ¡ prazer ¡ 
¡ prazer ¡  ¡ dispensável ¡ 

¡ essencial ¡  ¡ sexualidade ¡ 

¡ prazer ¡  ¡ significante ¡ 
¡ desnecessário ¡  ¡ sexualidade ¡ 

¡ emoção ¡  ¡ necessário ¡ 

¡ insignificante ¡  ¡ prazer ¡ 
¡ emoção ¡  ¡ insignificante ¡ 

¡ necessário ¡  ¡ sexualidade ¡ 

¡ sexualidade ¡  ¡ essencial ¡ 
¡ dispensável ¡  ¡ prazer ¡ 

¡ prazer ¡  ¡ dispensável ¡ 

¡ desnecessário ¡  ¡ prazer ¡ 
¡ emoção ¡  ¡ necessário ¡ 

¡ insignificante ¡  ¡ emoção ¡ 

¡ sexualidade ¡  ¡ insignificante ¡ 
¡ significante ¡  ¡ sexualidade ¡ 

¡ prazer ¡  ¡ significante ¡ 

¡ essencial ¡  ¡ emoção ¡ 
¡ emoção ¡  ¡ desnecessário ¡ 
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Importante Não-importante  Importante Não-importante 
Essencial Dispensável  essencial dispensável 

Necessário Desnecessário  necessário desnecessário 
Significante Insignificante  significante insignificante 

Experimentação  Experimentação 
emoção  emoção 
prazer  prazer 

sexualidade  sexualidade 
 

 Importante              Não importante   Importante                 Não importante 
   Experimentação     Experimentação 
¡ necessário ¡  ¡ emoção ¡ 

¡ sexualidade ¡  ¡ desnecessário ¡ 
¡ dispensável ¡  ¡ emoção ¡ 

¡ sexualidade ¡  ¡ essencial ¡ 
¡ significante ¡  ¡ prazer ¡ 

¡ prazer ¡  ¡ dispensável ¡ 
¡ essencial ¡  ¡ sexualidade ¡ 

¡ prazer ¡  ¡ significante ¡ 
¡ desnecessário ¡  ¡ sexualidade ¡ 

¡ emoção ¡  ¡ necessário ¡ 
¡ insignificante ¡  ¡ prazer ¡ 

¡ emoção ¡  ¡ insignificante ¡ 
¡ necessário ¡  ¡ sexualidade ¡ 

¡ sexualidade ¡  ¡ essencial ¡ 
¡ dispensável ¡  ¡ prazer ¡ 

¡ prazer ¡  ¡ dispensável ¡ 
¡ desnecessário ¡  ¡ prazer ¡ 

¡ emoção ¡  ¡ necessário ¡ 
¡ insignificante ¡  ¡ emoção ¡ 

¡ sexualidade ¡  ¡ insignificante ¡ 
¡ significante ¡  ¡ sexualidade ¡ 

¡ prazer ¡  ¡ significante ¡ 
¡ essencial ¡  ¡ emoção ¡ 

¡ emoção ¡  ¡ desnecessário ¡ 
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Importante Não-importante  Importante Não-importante 
Essencial dispensável  essencial dispensável 

Necessário desnecessário  necessário desnecessário 
Significante insignificante  significante insignificante 

Experimentação  Experimentação 
satisfação  satisfação 
inovação  inovação 
excitação  excitação 

 

  Importante    Não importante  Importante          Não importante 
Experimentação     Experimentação        

¡ necessário ¡  ¡ satisfação ¡ 

¡ excitação ¡  ¡ desnecessário ¡ 

¡ dispensável ¡  ¡ satisfação ¡ 

¡ excitação ¡  ¡ essencial ¡ 

¡ significante ¡  ¡ inovação ¡ 

¡ inovação ¡  ¡ dispensável ¡ 

¡ essencial ¡  ¡ excitação ¡ 

¡ inovação ¡  ¡ significante ¡ 

¡ desnecessário ¡  ¡ excitação ¡ 

¡ satisfação ¡  ¡ necessário ¡ 

¡ insignificante ¡  ¡ inovação ¡ 

¡ satisfação ¡  ¡ insignificante ¡ 

¡ necessário ¡  ¡ excitação ¡ 

¡ excitação ¡  ¡ essencial ¡ 

¡ dispensável ¡  ¡ inovação ¡ 

¡ inovação ¡  ¡ dispensável ¡ 

¡ desnecessário ¡  ¡ inovação ¡ 

¡ satisfação ¡  ¡ necessário ¡ 

¡ insignificante ¡  ¡ satisfação ¡ 

¡ excitação ¡  ¡ insignificante ¡ 

¡ significante ¡  ¡ excitação ¡ 

¡ inovação ¡  ¡ significante ¡ 

¡ essencial ¡  ¡ satisfação ¡ 

¡ satisfação ¡  ¡ desnecessário ¡ 
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Importante Não-importante  Importante Não-importante 
Essencial dispensável  essencial dispensável 

Necessário desnecessário  necessário desnecessário 
Significante insignificante  significante insignificante 

Experimentação  Experimentação 
satisfação  satisfação 
inovação  inovação 
excitação  excitação 

 

      Importante                 Não importante        Importante              Não importante 
   Experimentação     Experimentação 
¡ necessário ¡  ¡ satisfação ¡ 

¡ excitação ¡  ¡ desnecessário ¡ 
¡ dispensável ¡  ¡ satisfação ¡ 

¡ excitação ¡  ¡ essencial ¡ 
¡ significante ¡  ¡ inovação ¡ 

¡ inovação ¡  ¡ dispensável ¡ 
¡ essencial ¡  ¡ excitação ¡ 

¡ inovação ¡  ¡ significante ¡ 
¡ desnecessário ¡  ¡ excitação ¡ 

¡ satisfação ¡  ¡ necessário ¡ 
¡ insignificante ¡  ¡ inovação ¡ 

¡ satisfação ¡  ¡ insignificante ¡ 
¡ necessário ¡  ¡ excitação ¡ 

¡ excitação ¡  ¡ essencial ¡ 
¡ dispensável ¡  ¡ inovação ¡ 

¡ inovação ¡  ¡ dispensável ¡ 
¡ desnecessário ¡  ¡ inovação ¡ 

¡ satisfação ¡  ¡ necessário ¡ 
¡ insignificante ¡  ¡ satisfação ¡ 

¡ excitação ¡  ¡ insignificante ¡ 
¡ significante ¡  ¡ excitação ¡ 

¡ inovação ¡  ¡ significante ¡ 
¡ essencial ¡  ¡ satisfação ¡ 

¡ satisfação ¡  ¡ desnecessário ¡ 
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INSTRUÇÕES. Por favor, leia atentamente a lista de valores descritos a 
seguir, considerando seu conteúdo. Utilizando a escala de resposta abaixo, 
indique com um número no espaço ao lado de cada valor o grau de 
importância que este tem como um princípio que guia sua vida.  
 

1 2 3 4 5 6 7 
Totalmente 

não 
importante 

Não 
importante 

Pouco 
importante 

Mais ou 
menos 

importante 
Importante Muito 

importante 
Totalmente 
importante 

 
01.____APOIO SOCIAL. Obter ajuda quando a necessite; sentir que não 

está só no mundo. 
02.____ÊXITO. Obter o que se propõe; ser eficiente em tudo que faz. 
03.____SEXUALIDADE. Ter relações sexuais; obter prazer sexual. 
04.____CONHECIMENTO. Procurar notícias atualizadas sobre assuntos 

pouco conhecidos; tentar descobrir coisas novas sobre o mundo. 
05.____EMOÇÃO. Desfrutar desafiando o perigo; buscar aventuras. 
06.____PODER. Ter poder para influenciar os outros e controlar decisões; 

ser o chefe de uma equipe. 
07.____AFETIVIDADE. Ter uma relação de afeto profunda e duradoura; 

ter alguém para compartilhar seus êxitos e fracassos. 
08.____RELIGIOSIDADE. Crer em Deus como o salvador da 

humanidade; cumprir a vontade de Deus. 
09.____SAÚDE. Preocupar-se com sua saúde antes de ficar doente; não 

estar enfermo. 
10.____PRAZER. Desfrutar da vida; satisfazer todos os seus desejos. 
11.____PRESTÍGIO. Saber que muita gente lhe conhece e admira; 

quando velho receber uma homenagem por suas contribuições. 
12.____OBEDIÊNCIA. Cumprir seus deveres e obrigações do dia a dia; 

respeitar aos seus pais e aos mais velhos. 
13.____ESTABILIDADE PESSOAL. Ter certeza de que amanhã terá 

tudo o que tem hoje; ter uma vida organizada e planificada. 
14.____CONVIVÊNCIA. Conviver diariamente com os vizinhos; fazer 

parte de algum grupo, como: social, esportivo, entre outros. 
15.____BELEZA. Ser capaz de apreciar o melhor da arte, música e 

literatura; ir a museus ou exposições onde possa ver coisas belas. 
16.____TRADIÇÃO. Seguir as normas sociais do seu país; respeitar as 

tradições da sua sociedade. 
17.____SOBREVIVÊNCIA. Ter água, comida e poder dormir bem todos 

os dias; viver em um lugar com abundância de alimentos. 
18.____MATURIDADE. Sentir que conseguiu alcançar seus objetivos na 

vida; desenvolver todas as suas capacidades. 
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INSTRUÇÕES. Agora, leia novamente com atenção a lista de valores descritos a 
seguir. Utilizando a escala de resposta abaixo, indique com um número no espaço 
ao lado de cada valor o quanto você os considera desejável socialmente, ou seja, 
o quanto você acha que as outras pessoas gostariam de percebê-los em você.  

1 2 3 4 5 6 7 
Totalmente 

não 
desejável 

socialmente 

Não 
desejável 

socialmente 

Pouco 
desejável 

socialmente 

Mais ou 
menos 

desejável 
socialmente 

Desejável 
socialmente 

Muito 
desejável 

socialmente 

Totalmente 
desejável 

socialmente 

 
01.____APOIO SOCIAL. Obter ajuda quando a necessite; sentir que não 

está só no mundo. 
02.____ÊXITO. Obter o que se propõe; ser eficiente em tudo que faz. 
03.____SEXUALIDADE. Ter relações sexuais; obter prazer sexual. 
04.____CONHECIMENTO. Procurar notícias atualizadas sobre assuntos 

pouco conhecidos; tentar descobrir coisas novas sobre o mundo. 
05.____EMOÇÃO. Desfrutar desafiando o perigo; buscar aventuras. 
06.____PODER. Ter poder para influenciar os outros e controlar decisões; 

ser o chefe de uma equipe. 
07.____AFETIVIDADE. Ter uma relação de afeto profunda e duradoura; 

ter alguém para compartilhar seus êxitos e fracassos. 
08.____RELIGIOSIDADE. Crer em Deus como o salvador da 

humanidade; cumprir a vontade de Deus. 
09.____SAÚDE. Preocupar-se com sua saúde antes de ficar doente; não 

estar enfermo. 
10.____PRAZER. Desfrutar da vida; satisfazer todos os seus desejos. 
11.____PRESTÍGIO. Saber que muita gente lhe conhece e admira; 

quando velho receber uma homenagem por suas contribuições. 
12.____OBEDIÊNCIA. Cumprir seus deveres e obrigações do dia a dia; 

respeitar aos seus pais e aos mais velhos. 
13.____ESTABILIDADE PESSOAL. Ter certeza de que amanhã terá 

tudo o que tem hoje; ter uma vida organizada e planificada. 
14.____CONVIVÊNCIA. Conviver diariamente com os vizinhos; fazer 

parte de algum grupo, como: social, esportivo, entre outros. 
15.____BELEZA. Ser capaz de apreciar o melhor da arte, música e 

literatura; ir a museus ou exposições onde possa ver coisas belas. 
16.____TRADIÇÃO. Seguir as normas sociais do seu país; respeitar as 

tradições da sua sociedade. 
17.____SOBREVIVÊNCIA. Ter água, comida e poder dormir bem todos 

os dias; viver em um lugar com abundância de alimentos. 
18.____MATURIDADE. Sentir que conseguiu alcançar seus objetivos na 

vida; desenvolver todas as suas capacidades. 
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INSTRUÇÕES: Leia com atenção as afirmações abaixo. Elas dizem respeito a 
comportamentos que as pessoas podem apresentar com menor ou maior frequência no 
seu dia-a-dia. Independente do que pensam os demais ao seu redor, gostaríamos que 
indicasse em que medida apresenta cada um destes comportamentos. Faça isso 
circulando um número na escala de resposta ao lado. Saiba que não existem respostas 
certas ou erradas. 
 

0 1 2 3 4 5 6 
Nunca Raramente Poucas 

vezes 
Algumas 

vezes 
Muitas 
vezes 

Frequentemente Sempre 

 
1.  Compartilha seus sentimentos com pessoas próximas 0 1 2 3 4 5 6 
2.  Procura aprender coisas novas 0 1 2 3 4 5 6 
3.  Tem mais de um(a) parceiro(a) sexual 0 1 2 3 4 5 6 
4.  Completa as atividades que inicia 0 1 2 3 4 5 6 
5.  Procura ler e saber de tudo um pouco 0 1 2 3 4 5 6 
6.  Busca informações sobre assuntos que desconhece 0 1 2 3 4 5 6 
7.  Busca experiências novas, excitantes 0 1 2 3 4 5 6 
8.  Pratica atividades que propiciam prazer 0 1 2 3 4 5 6 
9.  Procura compreender o significado da vida 0 1 2 3 4 5 6 
10.  Visita cidades ou lugares bonitos 0 1 2 3 4 5 6 
11.  Alimenta-se bem 0 1 2 3 4 5 6 
12.  Pratica atividades que o(a) estimulem sexualmente (p. 

ex.: assistir vídeos eróticos, ver revistar de nu erótico) 
0 1 2 3 4 5 6 

13.  Sai nos fins de semana com amigos ou familiares 0 1 2 3 4 5 6 
14.  Evita bebidas ou comidas que prejudique sua saúde 0 1 2 3 4 5 6 
15.  Segue as tradições da sociedade 0 1 2 3 4 5 6 
16.  Participa de eventos comemorativos (p. ex., 7 de 

setembro) 
0 1 2 3 4 5 6 

17.  Previne-se contra doenças (p. ex., vacinando-se, lavando 
bem as mãos ao comer) 

0 1 2 3 4 5 6 

18.  Vai ao médico fazer exames de rotina 0 1 2 3 4 5 6 
19.  Valoriza festas tradicionais de sua sociedade 0 1 2 3 4 5 6 
20.  Comanda as pessoas ao seu redor 0 1 2 3 4 5 6 
21.  Realiza atividades que envolvam risco e/ou perigo 0 1 2 3 4 5 6 
22.  Procura satisfazer seus desejos 0 1 2 3 4 5 6 
23.  Procura fazer outra pessoa feliz 0 1 2 3 4 5 6 
24.  Participa de eventos de esportes radicais 0 1 2 3 4 5 6 
25.  Faz algum tipo de economia (reserva de dinheiro) 0 1 2 3 4 5 6 
26.  Prioriza atividades que desenvolvam suas capacidades 0 1 2 3 4 5 6 
27.  Assume posição de liderança no grupo que participa 0 1 2 3 4 5 6 
28.  Obedece a seus pais e aos mais velhos 0 1 2 3 4 5 6 
29.  Prioriza os horários de alimentação, mesmo interferindo 0 1 2 3 4 5 6 
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em outras atividades (p. ex., trabalho, estudos) 
30.  Esforça-se para conseguir um bom emprego 0 1 2 3 4 5 6 
31.  Procura que os demais reconheçam seu valor 0 1 2 3 4 5 6 
32.  Interage com seus vizinhos ou colegas da escola/trabalho 0 1 2 3 4 5 6 
33.  Vai a eventos religiosos 0 1 2 3 4 5 6 
34.  Dorme até saciar seu sono 0 1 2 3 4 5 6 
35.  Evita fazer dívidas 0 1 2 3 4 5 6 
36.  Contempla o amanhecer e/ou o pôr do sol 0 1 2 3 4 5 6 
37.  Segue o que diz a Bíblia 0 1 2 3 4 5 6 
38.  Dedica tempo para desfrutar a vida 0 1 2 3 4 5 6 
39.  Participa de grupos sociais (p. ex., clubes, associações) 0 1 2 3 4 5 6 
40.  Envolver-se em relacionamento estável e duradouro 0 1 2 3 4 5 6 
41.  Apoia as pessoas que necessitam de ajuda 0 1 2 3 4 5 6 
42.  Recorre a alguém (p. ex., amigos, familiares) em horas 

difíceis 
0 1 2 3 4 5 6 

43.  Dedica tempo específico para ir à igreja 0 1 2 3 4 5 6 
44.  Procura alcançar êxito em suas atividades 0 1 2 3 4 5 6 
45.  Respeita pessoas de autoridade 0 1 2 3 4 5 6 
46.  Tem relações sexuais 0 1 2 3 4 5 6 
47.  Procurar ter uma visão de tudo, sem se prender a 

particularidades 
0 1 2 3 4 5 6 

48.  Dedica tempo aos seus amigos 0 1 2 3 4 5 6 
49.  Divulga seus sucessos (p. ex., notas boas, promoção no 

trabalho) 
0 1 2 3 4 5 6 

50.  Cumpre as leis do seu país 0 1 2 3 4 5 6 
51.  Faz com que percebam que é o(a) melhor em algo 0 1 2 3 4 5 6 
52.  Faz valer a sua opinião ao se tomar uma decisão em 

grupo 
0 1 2 3 4 5 6 

53.  Vai a museus e exposições apreciar obras de arte 0 1 2 3 4 5 6 
54.  Desempenha suas atividades de maneira eficiente  0 1 2 3 4 5 6 
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FINALMENTE, gostaríamos de obter algumas informações sobre você.  

1. Idade: ____anos.               Sexo: r Masculino r Feminino. 

2. Estado civil:  r Solteiro  r Casado  r Separado r Outro: _________ 

3. Qual a sua religião? 

r Católica   r Evangélica  r Espírita  r Nenhuma r Outra: __________ 

4. Em que medida você se considera religioso? 

            Nada      0      1      2      3      4      5      6      7      Totalmente 

5. Em comparação com as pessoas do seu país, você diria que sua família é 

da (circule): 

                  1        2        3        4       5        6        7        8        9       10 

Classe baixa                         Classe média                                  Classe alta 
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