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“Uma flor nasceu na rua! 

Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. 

Uma flor ainda desbotada 

ilude a polícia, rompe o asfalto. 

Façam completo silêncio, paralisem os negócios, 

garanto que uma flor nasceu. 

(...) 

É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio.” 

 
(Carlos Drummond de Andrade – A flor e a Náusea) 
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ASPECTOS RELIGIOSOS, EDUCACIONAIS E VALORATIVOS DA INTENÇÃO DE 

VOTO 

 

RESUMO. Esta dissertação objetivou conhecer as relações entre intenção de voto, aspectos 

religiosos, educacionais e valores. Dois estudos foram realizados, cada um com duas etapas. 

O Estudo 1 inicialmente reuniu evidências de validade e precisão da Escala de Intenção de 

Voto por Cargos Políticos e da Escala de Participação Política Não-convencional. 

Participaram 374 universitários com média de idade de 23,7 anos (DP = 7,25).  Para o 

primeiro instrumento, observou-se um agrupamento de seus itens em um único fator que 

explicou 78,2% da variância (α = 0,95). A segunda medida teve sua estrutura trifatorial 

corroborada por uma Análise dos Componentes Principais (PC), sendo: demonstração legal 

(α = 0,74), uso de violência (α = 0,62) e participação passiva (α = 0,69), os quais explicaram 

conjuntamente 49% da variância. Participaram da segunda etapa 351 universitários com 

média de idade de 23,7 anos (DP = 7,28), respondendo as medidas supracitadas e: 

Questionário dos Valores Básicos, Escala de Práticas Religiosas, Escala de Crenças 

Religiosas e uma lista de atributos. Foram distribuídos aleatoriamente perfis de candidato 

hipotético, derivado de orientação religiosa vs nível de escolaridade. Os resultados indicaram 

correlações positivas entre as crenças católicas e protestantes com os perfis católico e 

evangélico, respectivamente; maior definição pelos atributos positivos e intenção de voto nos 

perfis com nível superior; e congruência valorativa entre participantes e candidatos no geral. 

Do Estudo 2  participaram  226 pessoas recrutadas online, com média de idade de 24,9 (DP = 

5,77). Esta primeira etapa focou nas propriedades psicométricas da Escala de 

Fundamentalismo Religoso e da Escala de Quatro Dimensões Básicas da Religiosidade. Para 

a primeira, verificou-se por meio de uma PC uma solução unifatorial, com seu componente 

explicando 50% da variância (α = 0,90). A segunda teve seu modelo tetrafatorial corroborado 

através de uma Análise Fatorial Confirmatória [χ²/gl = 2,67, GFI = 0,91, AGFI = 0,86, CFI = 

0,97 e RMSEA = 0,08 (IC90% = 0,068 – 0,104)], com os fatores: comunidade (α = 0,95), 

moralidade (α = 0,93), emoções (α = 0,89) e sentido (α = 0,85). A segunda etapa contou com 

165 indivíduos com média de idade de 25,1 (DP = 5,47), também recrutados virtualmente. 

Aplicaram-se os seguintes instrumentos: TAI Político-religiosidade, Escala de Intenção de 

Voto por Cargos Políticos, Questionário dos Valores Básicos, Escala de Orientação à 

Dominância Social, e Escala de Autoritarismo de Direita. Os resultados mostraram uma 

associação mais rápida do bloco congruente do TAI Político-religiosidade (político religioso 

+ positivo); o escore D correlacionou-se positivamente com o fundamentalismo e com os 

valores normativos; houve explicitamente maior intenção de voto no candidato não-religioso, 

com influência do nível de religiosidade e da importância da religião. Concluiu-se que os 

objetivos desta dissertação foram alcançados, contribuindo para o conhecimento sobre os 

aspectos religiosos, educacionais e valorativos da intenção de voto; e acerca das atitudes 

implícitas em relação a políticos religiosos.  

 

Palavras-chave: intenção de voto, orientação religiosa, escolaridade, valores, TAI 

  



RELIGIOUS, EDUCACIONAL AND VALUE ASPECTS OF  

VOTING INTENTION 
 

 

ABSTRACT: This dissertation aimed to identify the relationships between voting intention 

and religious, educational and values aspects. Two studies were conducted, each one with two 

steps. Study 1 initially gathered evidence of validity and reliability of the Voting Intention by 

Political Positions Scale and the Non-conventional Political Participation Scale. Participated 

374 undergraduate students with a mean age of 23.7 years (SD = 7.25). For the first 

instrument, its items were grouped into a single factor that explained 78.2% of the variance (α 

= 0.95). The second measure had its three-factor structure supported by a Principal 

Component Analysis (PC): legal demonstration (α = 0.74), violence using (α = 0.62) and 

passive participation (α = 0.69), which together account for 49% of the variance. Participated 

in the second stage 351 students with a mean age of 23.7 years (SD = 7.28), answering the 

above measures and: Basic Values Survey, Religious Practices Scale, Religious Beliefs Scale 

and a list of attributes. Hypothetical candidate profiles were randomly distributed, deriving 

from religious orientation vs schooling. The results showed positive correlations between 

Catholic and Protestant beliefs with the Catholic and Evangelical profiles voting intention, 

respectively; higher definition by positive attributes and higher voting intention on the 

profiles with higher education level; and values congruence between participants and 

candidates in general. About the Study 2, participants were 226 people online recruited, with a 

mean age of 24.9 (SD = 5.77). This first stage focused on the psychometric properties of the 

Religious Fundamentalism Scale and the Four Basic Dimensions of Religiousness Scale. For 

the first one, it was found a solution unifactorial through a PC, with its component explained 

50% of the variance (α = 0.90). The second one had its four-factor model supported by a 

Confirmatory Factor Analysis [χ²/df = 2.67, GFI = 0.91, AGFI = 0.86, CFI = 0.97 and 

RMSEA = 0.08 (90% CI = 0.068 - 0.104)], with the following factors: community (α = 0.95), 

morality (α = 0.93), emotions (α = 0.89) and meaning (α = 0.85). The second step included 

165 subjects with a mean age of 25.1 (SD = 5.47), also recruited virtually. Were applied the 

following instruments: Politician-religiousness IAT, Voting Intention by Political Positions 

Scale, the Basic Values Questionnaire, Social Dominance Orientation, and Right-Wing 

Authoritarianism. The results showed a faster association of the Politician-religiousness 

IAT’s  congruent block (religious politician  + positive); D score was positively correlated 

with fundamentalism and normative values; there was explicitly greater voting intention in the 

non-religious candidate, with influence of the religiousness level and the importance of 

religion. It is estimated that the objectives of this dissertation were achieved, contributing to 

the knowledge about the religious, educational and values aspects of the voting intention; and 

about implicit attitudes towards religious politicians. 

Keywords: voting intention, religious orientation, educational level, values, IAT  
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A política e a religião mantiveram diversas relações no decorrer da história. Farias 

Neto (2011) fez uma explanação dessas relações ao discorrer sobre a evolução histórica das 

instituições e correntes de pensamento da Ciência Política desde a Idade Antiga à 

Contemporânea. Segundo este autor, na Idade Antiga, o Oriente era caracterizado pelo caráter 

sacro do poder, havendo grande correspondência entre os poderes político e religioso, além da 

atribuição de uma natureza divina aos governantes, a exemplo dos faraós no Antigo Egito. Em 

relação ao Ocidente, embora inicialmente marcado pelos regimes republicanos de Grécia e 

Roma, no fim da Idade Antiga houve grande influência das ideias cristãs na Europa, 

resultando em uma nova configuração política a partir da concepção da filiação divina de 

todos os povos, proclamada pelo Cristianismo. Santo Agostinho (354-430 d.C.) viria a ser 

precursor na defesa da subordinação do Estado aos valores cristãos, atribuindo um poder 

indireto da Igreja Católica sobre o Estado.  

Durante a Idade Média, período entre a queda do Império Romano do Ocidente (476 

d.C.) e a queda do Império Romano do Oriente (1453 d.C.), o Cristianismo, institucionalizado 

pela Igreja Católica, exerceu forte influência sobre a política, o governo e a sociedade de 

forma geral. Santo Tomás de Aquino (1225-1274) concentrou a maior expressão do 

pensamento político dessa época. Este considerava que a monarquia era a melhor forma de 

governo, mas não a monarquia absoluta e sim uma monarquia limitada pelos poderes da 

Igreja, das cortes, dos nobres e das universidades. Outro importante pensador do pensamento 

político medieval foi Dante Alighieri (1265-1321), para o qual apenas Deus poderia eleger 

governantes, embora defendesse a independência do Estado e da Igreja. 

 No fim da Idade Média, o pensamento político de Marsílio de Pádua (1290-1343), o 

qual rejeitava qualquer autoridade além do poder político, desprestigiando, portanto, a 

influência da Igreja nas questões políticas, defendia a restauração do absolutismo dos Césares, 

sendo a origem da concepção do Estado Totalitário e preparando o advento do Estado 
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Moderno. Neste, o Renascimento e o Iluminismo contribuíram para a cisão entre os poderes 

político e o religioso. O Renascimento caracterizou-se pela recuperação dos ideais greco-

romanos de visão do homem, resultando no estabelecimento do Antropocentrismo em lugar 

do Teocentrismo, ao passo que o iluminismo configurou-se como uma grande elevação dos 

níveis de consciência e cultural em diversos países da Europa, e também das Américas. 

Especificamente no caso do Brasil, a Igreja Católica sustentou uma relação estreita 

com o governo durante o Império (1822-1889), quando na ocasião da Constituinte de 1891 

este vínculo enfraqueceu-se, mas não se extinguiu. No governo Vargas (1930-1945) a igreja 

obteve privilégios como a obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas e o financiamento 

governamental a instituições católicas. Durante o regime militar (1964-1985), a Igreja 

Católica tornou-se forte oposição ao governo militar em razão de defender os direitos 

humanos e combater a tortura (Borges, 2009). 

Ainda de acordo com Borges (2009), o período entre os anos de 1950 até meados de 

1980 compreende o período de “divórcio” entre a Igreja e o Estado Brasileiro, marcado por 

relações de atrito entre as duas instituições e resultando em transformações tanto no cenário 

político, quanto no religioso. Esse processo possibilitou o surgimento de novos grupos 

religiosos no país, dentre eles o dos evangélicos (Siepierski, 1997), marcando um contexto 

religioso mais diversificado e competitivo em relação à disputa por fiéis. Como consequência, 

Borges (2009) relata uma redução de 15,4% do número de brasileiros católicos entre os 

censos de 1980 e 2000, em detrimento do aumento de 8,8% de evangélicos no mesmo 

período. 

Embora inicialmente caracterizados como “politicamente apáticos” (Machado & 

Figueiredo, 2002) os evangélicos (este termo será utilizado para representar todas as 

denominações: pentecostais, neopentecostais, protestantes históricos, entre outras) 

participaram ativamente e ganharam maior projeção a partir da Assembléia Nacional 
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Constituinte de 1986, quando 26 deputados foram pioneiros na formação do que hoje se 

conhece como a “bancada evangélica” (Silveira, 2008). 

O número de parlamentares evangélicos na Câmara dos Deputados quase sempre 

seguiu uma ordem ascendente. Segundo Souza (2009), em 1982 foram eleitos 12 deputados 

federais evangélicos, momento em que ainda não havia uma formação sólida da bancada 

evangélica, com este número aumentando para 32 nas eleições de 1986, após participação 

evangélica na Constituinte do mesmo ano. Siepierski (1997) mostra que havia 23 deputados 

evangélicos no Congresso Nacional eleitos em 1990 e 30 eleitos em 1994.  Campos (2006) 

traz dados a partir de 1998, quando 44 políticos deste seguimento religioso compuseram a 51ª 

legislatura da Câmara Federal, 68 a partir de 2002, 32 eleitos em 2006 e 63 parlamentares 

evangélicos eleitos na 54ª legislatura, no ano de 2010. Finalmente, nas eleições de 2014, para 

a 55ª legislatura da Câmara, foram eleitos 74 deputados evangélicos, sendo 39 reeleitos e 35 

novos, de acordo com dados do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP, 

2014). 

Souza (2009) justifica o sucesso eleitoral dos candidatos evangélicos, especificamente 

daqueles da Igreja Universal do Reino de Deus, em razão do amplo sistema de candidatura 

adotado por esta instituição desde 1997, no qual a igreja faz uma avaliação, em termos de 

municípios e estados, da parcela eleitora de seus membros e a partir disso define quantos 

candidatos devem ser lançados com seu apoio oficial, realizando cultos onde esses candidatos 

são apresentados e os pastores ensinam como neles votar, bem como fazendo uso de suas 

próprias mídias para fortalecer as campanhas. Silveira (2008) soma a este fato o poder 

econômico e midiático das igrejas evangélicas, detentoras de grandes redes de rádio e TV. 

Em relação ao que motiva a participação das igrejas evangélicas na política brasileira, 

Oliveira (2014) assinala a disputa pelo comando da Comissão de Direitos Humanos da 

Câmara dos Deputados e a forte posição contrária a questões como o aborto e união civil entre 
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pessoas do mesmo sexo, assim como, pode-se inferir, legalização da maconha e pesquisas 

com células-tronco, temas contrários ao discurso moral acerca da família e da fé proferido por 

esses grupos religiosos.  Em matéria publicada pelo site O Globo, em outubro de 2014, alega-

se que as causas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros (LGBT) 

devem ser prejudicadas com o crescimento de 14% da bancada evangélica, sobretudo por ser 

a composição mais conservadora do Congresso Nacional desde 1964 (Estadão, 2014).  

A redemocratização do Brasil, a partir da Assembléia Nacional Constituinte de 1986, 

foi responsável também pelo fenômeno da “popularização” de sua classe política (Azambuja, 

2008; Rodrigues, 2009). Neste período, teve início um processo inédito de eleição de políticos 

populares, com níveis de escolaridade mais baixos. Bolognesi e Tribess (2009) verificaram 

este fato analisando os perfis dos deputados federais eleitos pelo estado do Paraná nos anos de 

1998 e 2000, os autores verificaram que na 51ª legislatura (1999-2003) dos 32 deputados 

eleitos por este estado, 6,3% possuíam ensino fundamental, 15,6% ensino médio e 40,6% 

tinham ensino superior, quando na 52ª legislatura houve uma pequena redução daqueles com 

ensino fundamental (6,1%) e médio (12,1%), e aumento dos com ensino superior (42,4%). 

Observa-se que embora com um aumento mínimo dos deputados com ensino superior e ainda 

com estes sendo a maioria, a existência dos políticos com níveis de escolaridade mais baixos 

no cenário paranaense não passa despercebida, corroborando o que fora dito por Azambuja 

(2008) e Rodrigues (2009).   

Mediante a escassez de dados mais recentes sobre o perfil educacional dos políticos 

brasileiros, fez-se no âmbito desta introdução, um levantamento de 504 deputados federais da 

54ª legislatura (2010-2014) da Câmara dos Deputados, podendo-se observar que a grande 

maioria deles (70,4%) possui nível superior, enquanto 6,9% nível médio e apenas 1,6% têm 

nível fundamental; os demais não informaram seu nível de escolaridade (21,1%). Em relação 

a suas profissões, 14,1% são empresários e 12,7% advogados, sendo estes os maiores 
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percentuais. Neste caso, apesar da existência de parlamentares com níveis de escolaridade 

fundamental e médio, ainda prevalecem aqueles com nível superior e de “profissões de elite”, 

o que dá margem a questionamentos acerca do quão “popularizada” a classe política brasileira 

se tornou.   

Outro importante fenômeno que pode ser associado às preferências políticas, além do 

aspecto religioso e educacional, são os valores humanos. Autores clássicos dos valores como 

Rokeach e Schwartz têm buscado a possibilidade de dar lugar a um sistema de valores em vez 

de ideologias como esquerda e direita, liberalismo e conservadorismo, entre outras (Rokeach, 

1973; Schwartz, 1994). Isso porque a partir dos valores é possível conhecer as preferências 

políticas dos indivíduos, bem como a preferência por diferentes candidatos (Silva, 2007), 

especialmente se os valores forem empregados enquanto estrutura, em vez de valores 

específicos (Feldman, 2003).  

Alguns estudos presentes na literatura explanam as relações entre estes fenômenos 

(e.g., Barnea & Schwartz, 1998; Caprara, Schwartz, Capanna, Vecchione, & Barbaranelli, 

2006; Feldman, 1988). Caprara et al., (2006), por exemplo, observaram, em relação às 

eleições nacionais de 2001 da Itália, que eleitores de preferência pela centro-esquerda, quando 

comparados àqueles com preferência pela centro-direita, apresentaram maior pontuação nos 

valores de universalismo, benevolência e autodireção, e atribuíram menor importância aos 

valores de segurança, poder, realização, conformidade e tradição. 

Feldman (2003) alerta que se os cidadãos não pensam em política ou organizam suas 

preferências em termos de ideologias políticas, os valores poderiam permitir um meio melhor 

e mais consistente de fazerem suas avaliações políticas. Este parece ser o caso do Brasil, em 

que estudos mostram uma baixa orientação dos brasileiros em relação à política a partir de 

ideologias como esquerda ou direita ou mesmo por partidos políticos (Braga & Pimentel Jr, 

2011; Carreirão & Kinzo, 2004).  
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Neste sentido, a presente dissertação busca contribuir para a compreensão da relação 

entre a intenção de voto, os aspectos religiosos e educacionais, e os valores humanos. 

Estrutura-se em duas partes principais: Parte I – Marco Teórico e Parte II – Estudos 

Empíricos. Na primeira parte são apresentados dois capítulos teóricos, o Capítulo 1. Aspectos 

Políticos, o qual discorre sobre poder, classe política e intenção de voto, apresentando estudos 

sobre estereótipos frente a tal classe e sobre intenção de voto; e o Capítulo 2. Valores 

Humanos, o qual trata das principais teorias de valores em perspectivas cultural e individual, 

contando com um tópico específico sobre política e valores humanos.  

A segunda é constituída por dois estudos empíricos, o Estudo 1. Aspectos religiosos, 

educacionais e valorativos da intenção de voto, que objetiva conhecer como a intenção de 

voto varia em função de diferentes perfis de orientação religiosa e nível educacional de 

candidatos políticos hipotéticos, os correlatos e preditores dessa intenção (participação 

política, crenças e práticas religiosas, e os valores), bem como conhecer a atribuição dos 

valores a estes diferentes perfis e a congruência entre os valores dos participantes e aqueles 

por eles atribuídos aos candidatos; e o Estudo 2.  Atitudes implícitas e intenção de voto em 

políticos religioso e não-religioso, que verifica a associação implícita entre as categorias 

político religioso e político não-religioso com as positivo e negativo, com o intuito de tomar 

nota das atitudes implícitas frente a político religioso e não-religioso, assim como também 

conhecer os correlatos e preditores (orientação à dominância social, autoritarismo, 

fundamentalismo religioso e as quatro dimensões da religiosidade) da intenção de voto em 

perfis de candidato religioso e não-religioso, sem especificação de orientação religiosa ou 

nível de escolaridade do candidato.  

Finalmente, uma discussão geral é feita apontando os principais achados, 

contribuições, limitações e direções futuras deste trabalho. 
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1.  CAPÍTULO 1. ASPECTOS POLÍTICOS  
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O vocábulo “política” tem raízes na expressão grega polis, a qual significa cidade-

estado, que para os gregos era a comunidade mais importante após a família (Deutsch, 1983). 

Desta forma, segundo este autor, qualquer comunidade acima da família possui algum 

elemento político. Este termo agrega ainda três conotações principais, de acordo com 

Althusius (2003), a saber: indica a comunicação de direitos; diz respeito à administração e 

organização da sociedade; e evidencia a ordem e constituição da comunidade pelas quais as 

ações dos indivíduos são orientadas. 

De acordo com Costa (2012), a política surgiu com a formação do Estado que passou a 

determinar a ordem social onde uma minoria com privilégios possuía mais poder que a grande 

maioria. Destarte, a política diz respeito ao exercício de alguma forma de poder e suas 

consequências (Ribeiro, 1986), e este poder consiste na capacidade de influenciar o 

comportamento dos indivíduos e por eles tomar decisões. A política, portanto, tem a ver com 

o processo de tomada de decisões (Deutsch, 1983; Ribeiro, 1986). 

O estudo profundo dos fatos políticos teve início com pensadores gregos como 

Heródotos, Platão e Aristóteles, por volta de 400 anos antes de Cristo (Costa, 2012).  Para 

Aristóteles, o homem é um ser político por natureza e que vive em sociedade sobretudo por 

necessidade. Em sociedade, o homem começou a interferir sobre a natureza, dominando-a e 

transformando-a de acordo com sua vontade, a fim de melhorar sua própria condição. Esta 

vontade também se direcionou para a organização social e política, que deveriam ser 

melhoradas para satisfazer novas necessidades que se fizessem convenientes. (Faria & Boff, 

2011). 

A política é a reunião de pessoas no estabelecimento, cultivo e conservação da vida 

social em comum (Althusius, 2003), sendo assim, queira-se ou não, estamos inseridos em um 

processo político que tem a ver com nossas atitudes e formas de ser e de agir. A política, 

então, não é algo distinto de nós e ao qual somos alheios, é, ao contrário, a condução de nossa 
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própria existência coletiva, com implicações em nossa existência individual, nossa educação, 

nossa condição social, e nosso bem-estar.  

Neste primeiro capítulo pretende-se conceituar e considerar elementos da política. 

Inicialmente, apresentam-se as relações que a Ciência Política mantém com outras ciências, 

inclusive com a Psicologia. Em seguida, trata-se do poder político, fator fundamental desta 

ciência, e da classe política, que deseja alcançar este poder. São apontadas as funções desta 

classe e mudanças por ela sofridas no contexto brasileiro. Alguns estudos envolvendo 

estereótipos em relação aos políticos são apresentados, contribuindo para o conhecimento dos 

fenômenos que podem definir a intenção de voto dos indivíduos. Finalmente, a respeito da 

intenção de voto, são expostas tipologias e pesquisas que buscam as variáveis que podem 

predizê-la, como a identificação e participação religiosa e os valores humanos.  

 

1.1. Relações interdisciplinares da Ciência Política  

 A Ciência Política possui relações estreitas com outras áreas do conhecimento, 

especialmente as Ciências Sociais. Com a Economia, outrora vista como uma das ciências 

políticas, mantém importante relação, dada a necessidade do conhecimento dos aspectos 

econômicos nos quais a estrutura social é baseada para a compreensão dos fenômenos 

políticos e das instituições que governam a sociedade. A História contribui para Ciência 

Política a partir do conhecimento de experiências vividas e acontecimentos passados, 

fornecendo elementos de toda ordem que servem como um “campo de experimentação 

indireta” (Azambuja, 2008; Bonavides, 2013). 

Ainda segundo estes autores, a Ciência Política relaciona-se ainda mais proximamente 

com o Direito Constitucional, uma vez que antes de adquirir o status de disciplina autônoma, 

esteve quase toda incluída no campo do Direito. As atividades do poder que caracterizam os 

fatos políticos são exercidas a partir de normas que constituem este campo, o qual não deixa 
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de ser um fato político. A Ciência Política mantém, ainda, relações com áreas como 

Geografia, Demografia, Antropologia e Psicologia. 

 No que diz respeito à sua relação com a Psicologia, se Bonavides (2013) a 

compreende como uma tentativa de apropriação e imposição de técnicas de investigação da 

Psicologia a uma redução sistemática da Ciência Política, Azambuja (2008), por outro lado, 

entende esta relação não em sentido hierárquico, mas de necessária contribuição. De fato, 

Azambuja ressalta o compartilhamento de temas como opinião pública, atitudes, 

comportamento e liderança, entre as duas áreas, indicando a importância de sua relação. 

Farias Neto (2011) define a Ciência Política como a ciência do Estado e do governo 

como poder político, a qual busca o conhecimento dos fatos pertinentes ao acesso, exercício e 

limitação desse poder. Além disso, abrange conceitos, ideias, instituições e práticas políticas, 

bem como teorias e casos práticos da política, como a análise e descrição dos sistemas 

políticos e de sua evolução. Para Azambuja (2008), a Ciência Política deve se preocupar com 

a busca da verdade da estrutura e dos sistemas social e político, do contrário, se objetivar 

apenas assegurar a felicidade dos homens, perderá seu status de ciência.  

Já a Psicologia Política é conceitualizada por Lhullier (2001) como o estudo das 

crenças e representações que as pessoas têm sobre política, bem como seus comportamentos 

que contribuem para a manutenção ou mudança da ordem sociopolítica. Esta autora também 

distingue Psicologia Política de Psicologia da Política, frisando que esta última consiste na 

aplicação do conhecimento psicológico ao estudo dos fenômenos políticos.  

Observa-se, portanto, que a perspectiva de Bonavides (2013) de apoderamento do 

campo da Ciência Política pela Psicologia parece equivocada. Pois, enquanto a Psicologia, 

especificamente a Psicologia Social, preocupa-se com as atitudes, crenças e comportamentos 

dos indivíduos em relação a fenômenos diversos, inclusive o político, a Ciência Política está 
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mais interessada nos processos desenvolvidos pelos indivíduos e grupos para alcançar o poder 

político.  

Neste sentido, frente ao lugar de destaque que o poder político ocupa no contexto da 

Ciência Política, assim como em áreas relacionadas, inicia-se o próximo tópico discorrendo 

sobre este elemento e em seguida sobre a classe política, que busca conquistar ou manter o 

poder político.  

 

1.2. O Poder e a Classe Política  

1.2.1. O poder político 

O conceito de poder é sem dúvidas o mais fundamental em Ciência Política (Kaplan & 

Lasswell, 1998), pois é por alguma forma de poder que se justificam todos os atos políticos 

dos homens.   

O poder político consiste na participação no processo de tomada de decisões, isto é, o 

ato de os governantes decidirem em nome da coletividade (Bonavides, 2013). Para Azambuja 

(2008), é a possibilidade que o Estado possui de obrigar a população a agir ou não de 

determinada maneira. Ainda para este autor, o objetivo do poder político deve ser o bem 

público, do contrário será apenas a força e a violência de “homens que estão no governo” 

sobre homens que são governados.  

Segundo Kaplan e Lasswell (1998), o poder é um valor de deferência extremamente 

importante. Ter poder é ser considerado nos atos exercidos por aqueles sobre os quais se tem 

poder. Estes autores mencionam três propriedades do poder: peso, alcance e domínio. O peso 

do poder refere-se a sua participação na tomada de decisões, quão decisivo é para que uma 

decisão seja tomada; seu alcance equivale aos valores que são controlados pelo poder; 

enquanto seu domínio diz respeito às pessoas por ele atingidas, isto é, a quantidade de 

indivíduos e categorias às quais o poder é aplicado.  
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Bonavides (2013) distingue o poder de fato do poder de direito. O primeiro é 

alcançado pela aplicação da força e de meios violentos para impor obediência à sociedade em 

que é exercido. O poder de direito, por outro lado, é caracterizado pelo consentimento dos 

cidadãos que são governados, e mantido pela competência dos governantes, sendo um poder 

institucionalizado.   

O poder possui dois princípios inerentes, o da legalidade e o da legitimidade do poder. 

O princípio da legalidade é alcançado quando o poder do Estado segue as regras jurídicas 

vigentes na sociedade, enquanto o princípio da legitimidade é obtido de acordo com as 

crenças, valores e princípios ideológicos desta sociedade, é uma legalidade acrescida de 

valorização. Por exemplo, o princípio de legitimidade de um Estado democrático, como o 

Brasil, é obtido a partir da ideologia dominante de democracia, enquanto sua legalidade é 

alcançada na medida em que é regulado por leis constitucionais.  

Uma vez definido o poder político e apresentados alguns de seus aspectos, convém 

tratar daqueles que almejam este poder, isto é, a classe política. Nos subtópicos que seguem 

serão dadas as definições e funções da classe, da liderança e da elite política, assim como 

apontadas mudanças pelas quais esta classe passou e, finalmente, alguns estudos que tratam 

de estereótipos frente à mesma.  

1.2.2. Definições de Classe e Classe política 

As definições de classe carecem de consenso e são dadas quase exclusivamente em 

relação ao conceito de classe social. Para Giddens (2005), classe equivale a um conjunto de 

pessoas que compartilham recursos econômicos similares, os quais exercem influência sob o 

estilo de vida que essas pessoas levam. Este autor cita ainda os conceitos de classe dados por 

Karl Marx e Max Weber, teóricos clássicos da Sociologia. Para o primeiro, classe é um 

agrupamento de pessoas que têm relações semelhantes com os meios de produção, podendo 

ser concebidas duas classes, a capitalista, que controla os meios de produção, e a classe 
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operária, que vende sua força de trabalho. Já para Weber, uma classe não é definida apenas 

em função de deter ou não os meios de produção, mas também de fatores como aptidões e 

qualificações que influem no tipo de emprego que os indivíduos são capazes de obter.   

Embora o conceito de classe esteja longe de ser claro, além de empregado das mais 

diversas formas, a operacionalização de seu conceito abstrato, isto é, uma definição clara e 

concreta, é geralmente feita com base na estrutura ocupacional de seus membros. Dessa 

forma, pode-se definir uma classe a partir das atividades que os indivíduos exercem ou dos 

empregos que possuem, pois pessoas com a mesma ocupação tendem a ter vantagens e 

desvantagens sociais semelhantes, assim como estilos de vida equiparáveis (Giddens, 2005). 

Nenhuma dessas definições, no entanto, designa exatamente o que se considera como 

classe política, assegura Azambuja (2008). Segundo este autor, o primeiro estudioso a 

denominar como “classe política” o conjunto de indivíduos que baseado em suas atitudes e 

ações está relacionado com o poder político foi Gaetano Mosca em obra intitulada Elementi di 

scienza política de 1923.  

Azambuja (2008) define como classe política o grupo de indivíduos que faz política, 

que realiza atividades com o objetivo de alcançar e/ou manter o poder político, isto é, 

conquistá-lo, exercê-lo, influir sobre e ter lugar nele, seja no poder, para executá-lo, ou fora 

dele, para obtê-lo. Fazer política é, portanto, a tendência que identifica todos que compõem 

esta classe, os quais são denominados políticos e podem ter origem em diversos seguimentos 

sociais.   

Embora a classe política seja integrada por indivíduos que buscam ou exercem o poder 

político, a política não é algo alheio às demais pessoas, as quais podem manter-se vinculadas 

às questões e decisões políticas por meio do processo de participação política. Borba e 

Ribeiro (2011) apontam duas formas de participação política: convencional e não-

convencional. A participação política convencional abarca atividades como o 
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comparecimento às urnas, a comunicação dos eleitores com os representantes no parlamento e 

a afiliação partidária, ao passo que a participação não-convencional se refere a atividades 

populares grupais em espaços informais como passeatas, manifestações, abaixo-assinados, 

ocupações de espaços físicos, distribuição de panfletos, entre outras.  

1.2.3. Funções da Classe política  

A classe política pode ser constituída por indivíduos de diferentes etnias, religiões, 

classes sociais, orientações sexuais. Tendo em vista esta possibilidade, pode-se questionar 

quais as motivações que levam as pessoas a se engajarem na vida política e disputarem da 

corrida pelo poder político. Segundo Azambuja (2008), o ingresso na política tem geralmente 

origem no desejo de defender os interesses de grupos específicos, de servir à sociedade, à 

terra natal ou à pátria, bem como pode resultar basicamente de vaidades e ambições pessoais 

focadas em interesses próprios. 

Independente das razões que motivam os políticos, é fundamental a existência desta 

classe para a sociedade, uma vez que é indispensável para o regime representativo e cumpre 

importantes funções. São funções da classe política, ainda de acordo com Azambuja (2008): 

(1) aperfeiçoar as vocações e aptidões políticas; (2) estimular os partidos; (3) divulgar ideias e 

programas; (4) defender interesses de determinados grupos; (5) resolver problemas de 

interesse público; e (6) despertar, organizar e incitar a consciência cívica dos homens. 

1.2.4. Liderança e Elite Política  

Os termos liderança política e elite política podem ser facilmente confundidos e 

empregados indistintamente, embora sejam claras as distinções entre seus conceitos. Uma 

liderança ou líder político é um indivíduo que coordena um grupo de políticos e detém 

habilidades para fazê-lo, a exemplo do líder de um partido (Azambuja, 2008), enquanto a elite 

política é formada por vários indivíduos ou grupos que ocupam lugar de destaque em 
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instituições do sistema político (Farias Filho, 2011). Desse modo, é possível a existência de 

vários líderes políticos na elite política.  

Azambuja (2008) define dois tipos de líderes políticos em termos de condições 

psicológicas individuais. O primeiro tipo é o líder autoritário, cujo poder é baseado na 

dominação de seus subordinados, este tipo é caracterizado por querer sempre ampliar seus 

poderes e tomar decisões sozinho, guiado pela crença de que está sempre certo e punindo 

qualquer divergência. O segundo tipo é o líder democrático, que tem como base de seu poder 

a persuasão, sendo sua liderança proposta e sujeita à aprovação de seus seguidores, dos quais 

respeita as opiniões e as congrega para um bem comum. Apesar das formas em que os líderes 

autoritário e democrático exercem suas chefias, a extensão do poder que ambos dispõem não 

se diferencia, isto é, embora o segundo apresente uma postura mais integrativa, não possui 

menos ou mais poder que o primeiro. 

1.2.5. Mudanças na classe política brasileira 

Somente com o surgimento dos regimes democráticos modernos no século XIX que a 

classe política passou a ser composta por indivíduos de diversas classes e categorias sociais, 

uma vez que a partir dessa forma de Estado deixou de ser caracterizada unicamente em função 

do poder econômico como fora outrora. Com isso, as massas ascenderam à vida política e 

passaram a eleger políticos com níveis de instrução mais baixos do que da antiga classe 

política econômica e intelectualmente elitizada (Azambuja, 2008).  

Rodrigues (2009) verificou o fenômeno da “popularização” da classe política 

brasileira em decorrência das eleições de 2002, a partir de dados levantados entre os anos de 

2003 e 2004 na Câmara dos Deputados.  Este órgão tem, segundo o referido autor, particular 

importância para o estudo da classe política do país, na sua condição de órgão do Legislativo 

que contém a maior diversidade de representantes de todas as unidades da Federação.  
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Um dos indicadores observados por Rodrigues (2009) foi a ocupação dos novos 

parlamentares antes de ingressarem na vida política. Entre a 51ª (1999-2003) e a 52ª (2003-

2007) legislaturas da Câmara, houve, por exemplo, uma redução dos integrantes vindos das 

classes mais altas da sociedade, como os empresários, que na 51ª legislatura ocupavam 44,8% 

(n=230) e passaram a 37% (n=190) na 52ª legislatura. Por outro lado, aumentou o percentual 

dos parlamentares vindos das classes mais baixas e de ocupações mais populares, como os 

professores, que subiram de 15,8% para 16,8%, e funcionários públicos, que antes eram 

20,1% na 51ª legislatura e tornaram-se 23,6% na 52ª. 

Costa e Codato (2012) apresentam dados do Núcleo de Pesquisa em Sociologia 

Política Brasileira, da Universidade Federal do Paraná, sobre as ocupações dos Senadores 

durante o período de 1986 a 2010. Os autores observaram que os empresários eram 39% no 

Senado Federal em 1999, passando para 24% em 2002, 33% em 2006 e 26% em 2010. No 

mesmo período, o número de professores no Senado triplicou, subindo de 5% em 1986 a 15% 

em 2010. Além disso, ocupações como profissionais liberais, funcionários públicos e políticos 

de carreira foram ambas em torno de 13% em 2010.  

Rodrigues (2009) rememora um fato conhecido por todos os brasileiros que foi a 

chegada de um metalúrgico, ex-sindicalista e de origem humilde à Presidência da República. 

Com a eleição do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2002, houve a nomeação de um 

alto número de também ex-sindicalistas para os seus ministérios, os quais vieram de famílias 

de classes médias ou baixas e cujos pais predominantemente não completaram o ensino 

fundamental.   

Rodrigues (2009) aponta como indicadores da popularização da classe política 

brasileira: 1) redução do número de deputados federais com a ocupação de empresários e o 

aumento dos que vieram de ocupações típicas das classes baixa e média; 2) diferença dos 

níveis de escolaridade entre os parlamentares da 51ª e 52ª legislaturas; 3) crescimento da 
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bancada dos partidos de esquerda como o PT e PCdoB e diminuição da bancada de partidos 

com maior número de empresários e, portanto, com maior patrimônio, como o PSDB, PMDB, 

PFL e PP; e 4) o aumento do número de pastores e sindicalistas entre as duas legislaturas. 

1.2.6. Estereótipos frente a políticos 

Os estereótipos constituem um fenômeno que tem ocupado lugar importante enquanto 

objeto de estudo da Psicologia Social, sendo compreendido a partir de diversos ângulos e 

tendo múltiplos aspectos considerados acerca de suas características (Pérez-Nebra & Jesus, 

2011). De acordo com Rodrigues, Assmar e Jablonski (2010), estereótipos referem-se a 

crenças e atributos compartilhados em relação a grupos ou pessoas, sendo a base do 

preconceito e podendo predizer comportamentos. 

Diversos são os estudos que têm se debruçado a verificar os estereótipos formados em 

relação à classe política, sobretudo estereótipos de gênero (Biroli, 2010; Black & Erickson, 

2003; Finamore & Carvalho, 2006; Huddy & Terkildsen, 1993; Schneider & Bos, 2014), e 

raciais (Herron & Sekhon, 2005; Schneider & Bos, 2011; Washington, 2006), bem como 

aqueles relacionados aos políticos brasileiros (d’Amorim, Oliveira, Gonçalves, & Melo, 1991; 

Rodrigues et al., 1988). 

Huddy e Terkildsen (1993) realizaram um estudo intencionando verificar os 

estereótipos dirigidos a candidatos políticos de ambos os sexos descritos com traços 

masculinos (e.g., assertivo e agressivo) e femininos (e.g., sensível, gentil, caloroso). Os 

autores verificaram que candidatos (masculino e feminino) descritos com traços femininos 

são geralmente vistos como mais competentes em questões compassivas, como educação, 

saúde, problemas de pobreza e velhice, enquanto que candidatos descritos com traços 

masculinos são vistos como mais competentes em questões militares, econômicas e de crises 

políticas. Além disso, candidatos de ambos os sexos descritos com traços femininos foram 
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descritos como mais compassivos, confiáveis, sensíveis, emocionais, dóceis, calorosos, 

expressivos, bem como mais liberais e feministas que aqueles com traços masculinos. 

Ainda de acordo com Huddy e Terkildsen (1993), os eleitores acreditam que traços 

típicos das mulheres sejam aplicados a políticos do sexo feminino, isto é, imaginam que sejam 

compassíveis porque mulheres são compassíveis. Neste sentido, são mais relutantes em votar 

em candidatos femininos, uma vez que os traços masculinos são os considerados mais centrais 

na política e nos papéis de liderança. 

Contrariamente, Schneider e Bos (2014) observaram que determinados traços 

atribuídos às mulheres (e.g., cuidadosa, maternal, gentil, amável, afetiva e compassiva) não 

são atribuídos com a mesma frequência a políticos do sexo feminino. Do mesmo modo, 

alguns traços foram atribuídos mais frequentemente a este grupo que às mulheres, a exemplo 

de trabalhador, confiante, com boa oratória e assertivo. Ademais, não foi verificada a 

sobreposição de traços atribuídos a políticos do sexo feminino e profissionais do sexo 

feminino com as mulheres, observando que na realidade estes grupos correspondem a 

subtipos de mulheres. Schneider e Bos (2014) justificam a não correspondência de traços 

entre mulheres e políticos ou profissionais do sexo feminino especialmente em razão dos 

papéis que tais grupos exercem foram do lar.  

Na mesma direção, Schneider e Bos (2011) preocuparam-se em comparar 

propriedades atribuídas ao grupo “políticos negros” com aquelas atribuídas à categoria 

“negros”. Seus resultados indicaram que enquanto os negros são mais vistos como atléticos, 

religiosos, pobres e interessados apenas no próprio grupo, os políticos negros, por sua vez, são 

vistos em maior medida como ambiciosos, educados, confiantes, determinados, íntegros, 

liberais e democráticos. Embora os estereótipos dirigidos aos políticos negros sejam mais 

positivos em relação aos feitos para a categoria negros, quando comparados ao grupo 
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“políticos”, de modo geral, os “políticos negros” foram vistos como menos educados, com 

menor capacidade de liderança, menos ricos e menos poderosos.  

Os achados de Schneider e Bos (2011) contribuem para a compreensão dos 

estereótipos formados em relação aos políticos negros, indicando que diferem do grupo 

“negros”, certamente em razão de alcançarem um determinado nível de sucesso e superado os 

estereótipos de pobreza. Além de vistos mais positivamente que os negros, os políticos negros 

tiveram mais em comum com a categoria “políticos”, constituindo, portanto, um subtipo de 

negros e um subgrupo de políticos. 

Rodrigues et al. (1988) preocupados com a negligência na realização de estudos sobre 

os estereótipos em relação aos políticos brasileiros, realizaram um estudo objetivando testar a 

hipótese de que prevalece, entre os brasileiros, atitudes negativas frente à classe política. Os 

autores contaram com uma amostra de 533 sujeitos residentes no Rio de Janeiro, sendo 273 

estudantes universitários e 260 sujeitos da população geral, contatados via telefone. 

Verificou-se consistência entre os atributos dirigidos aos políticos brasileiros pelos dois 

grupos, bem como semelhança na ordem de frequência em que apareceram. Basicamente, 

ambos os grupos mostram uma percepção demasiadamente negativa da imagem do político 

brasileiro, vendo-o como ambicioso, esperto (em benefício próprio), insincero, oportunista, 

embromador, omisso, mal intencionado, irresponsável, não esforçado, incompetente e sem 

cultura.   

Ao pedir que os participantes indicassem três atributos do político ideal, Rodrigues et 

al. (1988) observaram a constituição de seis categorias de resposta: (1) servidor do povo 

(preocupa-se com o bem do povo, tem boas intenções, cumpre suas promessas); (2) moral 

(dever político honesto, sincero, não corrupto); (3) habilidade (capaz, hábil, líder, culto, com 

boa formação política); (4) desempenho (trabalhador, bom administrador e empreendedor); 

(5) ideologia (patriotismo, idealismo, fidelidade partidária) e (6) outros (demais tipos de 



 
36 

respostas). As categorias de resposta mais frequentes foram moral (31,8% das respostas), 

servidor do povo (25,2%), desempenho (19,8%), habilidade (15,2%), outros (5%) e ideologia 

(3%). Finalmente, os autores pretenderam saber quais dos candidatos ao governo do Rio de 

Janeiro, naquela ocasião, mais se aproximavam do político ideal, constatando como resposta 

mais frequente “nenhum deles”.  

Ainda sobre a imagem dos políticos brasileiros, d’Amorim et al. (1991) também 

realizaram um estudo com a finalidade de verificar seus estereótipos, encontrado resultados 

semelhantes aos de Rodrigues et al. (1988). Especificamente, os participantes, estudantes 

universitários em sua maioria, declararam uma percepção eminentemente negativa da classe 

política brasileira, sendo atributos como oportunista, corrupto, ambicioso, embromador, 

egoísta e omisso escolhidos com maior frequência. Em relação ao político ideal, estes autores 

também encontraram categorias de resposta semelhantes às anteriormente descritas (moral, 

desempenho, servidor do povo, habilidade e ideologia).   

Percebe-se a existência de diversos estereótipos em relação à classe política, sendo 

esta percebida geralmente com maus olhos, isto é, negativamente. Tais estereótipos exercem 

um papel importante na avaliação de um candidato e, por conseguinte, têm implicações na 

intenção de voto dos eleitores. Por outro lado, percebe-se que em relação a políticos do sexo 

feminino e políticos negros, os estereótipos divergem daqueles dirigidos às categorias 

mulheres e negros, respectivamente, indicando que de certo modo esses políticos não são 

afetados pelos estereótipos feitos a tais categorias. Finalmente, apesar de terem uma imagem 

negativa dos políticos, as pessoas esperam qualidades positivas de um político ideal. Neste 

sentido, pode-se questionar quais são os fatores que guiam a intenção de voto das pessoas, ou 

como é possível predizer a intenção de voto a partir de variáveis como nível educacional, 

orientação religiosa e valores percebidos no político.  
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1.3. Intenção de Voto  

1.3.1. Considerações gerais da intenção de voto 

Segundo Albuquerque (1992), saber quem irá ganhar uma eleição, embora seja um 

problema simples, é de difícil solução, uma vez que é quase impossível conhecer a intenção 

voto de cada eleitor, sobretudo em razão daqueles que ainda não sabem em quem votarão e 

daqueles que mudam suas intenções. A solução, segundo o autor, pode ser prever como 

votarão as categorias ou grupos de eleitores, pois indivíduos que pertencem a uma 

determinada categoria tendem a votar como os demais que a integram.  

É comum encontrar na literatura estudos de intenção de voto e análise do 

comportamento político em relação a candidatos de eleições específicas. No contexto nacional 

encontram-se, por exemplo, pesquisas com este propósito em relação à eleição de 2004 para 

prefeitura de Natal-RN (Spinelli, 2007), eleições para prefeitura de Florianópolis – SC entre 

1985 e 2008 (Carreirão, 2009), eleição de 2006 para o governo do Distrito Federal – DF 

(Silva, 2007), assim como para eleições presidenciais de 2002 (Carreirão, 2004), 2006 (Aldé, 

Mendes, & Figueiredo, 2007; Mundim, 2012) e 2010 (Peixoto & Rennó, 2011). No contexto 

internacional também não são escassas pesquisas semelhantes, Moreno (2007) verificou as 

intenções de voto e comportamento eleitoral em relação às eleições presidenciais mexicanas 

de 2006, Schoen (2007) o fez no contexto das eleições federais alemãs entre 1980 e 2002, e 

Delavande e Manski (2010) verificaram as intenções de voto referentes às eleições 

presidenciais de 2008 no contexto estadunidense.  

O método survey, ou survey eleitoral, é o mais utilizado em pesquisas que objetivam 

conhecer as intenções de voto dos eleitores, este consiste basicamente em extrair uma amostra 

de uma população de potenciais eleitores e perguntá-la em quem votará em determinada 

eleição, generalizando posteriormente os resultados para toda a população e os projetando 

para o dia da eleição. Embora essas pesquisas geralmente considerem intervalos de confiança, 
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algumas vezes os resultados são totalmente diferentes daqueles previstos (Roccato & 

Zogmaister, 2010).   

Apesar do método survey ser o mais empregado nos estudos de intenção de voto, 

alguns pesquisadores têm apostado em métodos alternativos. Um estudo realizado por 

Roccato e Zogmaister (2010) empregou o Teste de Associação Implícita (IAT; Greenwald, 

McGhee, & Schwartz, 1998) para analisar as relações entre intenção de voto, comportamento 

eleitoral e atitudes políticas explícitas e implícitas, contando com dados de uma amostra da 

população italiana coletados antes e após a Eleição Nacional Italiana de 2006. Foram 

desenvolvidas duas medidas implícitas, um “IAT-partidos”, para avaliar as atitudes implícitas 

frente aos principais partidos italianos, e um “IAT-líderes”, para avaliar as atitudes implícitas 

frente aos principais líderes políticos italianos. Os autores observaram que as atitudes 

implícitas foram tão eficientes no conhecimento da intenção de voto quanto os dados obtidos 

pelo survey e mais eficazes que as atitudes explícitas em relação aos principais líderes 

políticos.  

Perugini (2005) apresenta três modelos que podem ser empregados na associação entre 

medidas implícitas e explícitas que, de acordo com Roccato e Zogmaister, (2010), podem 

também ser aplicados no contexto de atitudes e comportamentos políticos. O Modelo Aditivo 

postula que tanto medidas implícitas quanto explícitas devem contribuir para a predição do 

comportamento de voto, com as duas medidas incrementando mutuamente validade uma a 

outra. Segundo o Modelo de Dupla Dissociação, atitudes implícitas predizem unicamente 

comportamentos espontâneos, enquanto as atitudes explícitas predizem exclusivamente 

comportamentos deliberativos. Por fim, o terceiro modelo, o Modelo de Interação, pressupõe 

que tanto a relação entre medidas implícitas e explícitas de atitudes políticas, quanto de 

comportamento eleitoral, devem ser influenciadas pela interação das atitudes. 

Especificamente, quando as atitudes são congruentes devem agir sinergicamente e facilitar o 



 
39 

comportamento de voto, enquanto que quando são incongruentes devem dificultá-lo e impedi-

lo.   

Observa-se ainda na literatura estudos que relacionam a intenção de voto com 

diferentes fenômenos, a exemplo da propaganda política (Figueiredo, 2007); 

imagem/atributos do candidato (Balmas & Sheafeer, 2010); sentimentos dos eleitores 

(Oliveira & Gadelha, 2012); e também os valores humanos (Silva, 2007).  

Além de estudos dessa natureza, alguns têm sido desenvolvidos visando conhecer as 

variáveis a partir das quais seja possível predizer a intenção de voto e explicar o 

comportamento eleitoral, isto é, uma tipologia do eleitorado. Apresenta-se no subtópico 

seguinte algumas dessas tipologias e estudos. 

1.3.2. Preditores da intenção de voto 

De acordo com Albuquerque (1992), a predição do voto dos eleitores nos EUA é feita 

por três tipos de variáveis: (1) atitudes políticas (identificação partidária, orientações do tipo 

liberal ou conservador); (2) pertinência cultural (filiação religiosa, origem étnica) e (3) 

variáveis demográficas (idade, sexo, classe social e nível educacional, por exemplo). Já no 

contexto brasileiro, este autor frisa que as pesquisas acadêmicas consideram, além das 

variáveis mencionadas anteriormente, um complexo conjunto de outras variáveis que incluem 

participação política, informações e opiniões sobre a classe e as instituições políticas.  

Objetivando contribuir com uma teoria do voto, Albuquerque (1992) propõe uma 

tipologia constituída de dez dimensões com ênfase em variáveis do comportamento político, 

em vez de, por exemplo, variáveis demográficas, conferindo um caráter teórico e empírico à 

mesma. As dimensões contempladas pela tipologia deste autor são: (1) Envolvimento/não-

envolvimento com as instituições políticas; (2) participação política; (3) orientação do voto; 

(4) identidade partidária; (5) orientação ideológica; (6) justiça social/desempenho individual; 

(7) tolerância/rigidez; (8) autoritarismo; (9) otimismo/pessimismo; e (10) alienação. 
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Figueiredo (2007) aponta um conjunto de preditores da intenção de voto dividido entre 

variáveis estruturais e comunicacionais. As primeiras são mais estáveis ao longo do tempo, 

como identificação ideológica e partidária, classe social, avaliações econômicas e de 

desempenho dos candidatos. Já as variáveis comunicacionais podem ser estáveis ou não, a 

exemplo de exposição à mídia jornalística e a propagandas políticas e eleitorais, 

acontecimentos de campanha e extra-campanha.  

Afora essas tipologias de intenção de voto, alguns estudos buscam predizê-la a partir 

de variáveis como os aspectos religiosos (identidade, pertença e práticas religiosas) e os 

valores humanos. Um desses estudos foi desenvolvido por Botterman e Hooghe (2009), o 

qual pretendeu verificar as relações entre esses aspectos religiosos com a intenção e 

comportamento de voto no contexto belgo.   

Segundo estes autores, a identificação e a participação religiosa, tanto católica quanto 

protestante, diminuíram nas últimas décadas na maioria dos países europeus.  Apesar disso, 

partidos democratas cristãos mantêm seu potencial de voto neste continente. Frente a este 

fato, houve o interesse em encontrar variáveis capazes de predizer a intenção e 

comportamento de voto no Partido Democrata Cristão da Bélgica, fazendo-o tanto em nível 

individual (preferência de voto dos indivíduos) quanto comunitário (se comunidades 

religiosas ainda votam neste partido).  

Os resultados encontrados por Botterman e Hooghe (2009) nesta averiguação indicam 

que, a nível individual, o principal preditor da intenção de voto no Partido Democrata Cristão 

foi a identificação religiosa, isto é, quanto mais os indivíduos identificam a si próprios como 

católicos, mais tenderão a votar neste. Além disso, a participação religiosa, concebida como a 

frequência em rituais religiosos, também predisse a intenção de voto neste partido, porém em 

menor magnitude. Outras variáveis observadas quanto preditoras da intenção de voto para 

este fim foram a idade e o nível educacional das pessoas. Especificamente, quanto mais 
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velhas e com maior nível de escolaridade, maior tende a ser sua intenção em votar no partido 

em questão.  

Já em nível comunitário, seus resultados indicaram que apenas o envolvimento 

religioso predisse, ainda que sutilmente, o compartilhamento da intenção de voto no Partido 

Democrata Cristão daquele país. Os autores concluíram que as relações entre religião e a 

preferência de voto estão centradas em aspectos individuais em vez de comunitários; 

sobretudo a autopercepção enquanto religioso (católico) foi decisiva na intenção de votar no 

partido considerado no estudo. São portanto as crenças e práticas individuais, e não o efeito 

comunitário, responsáveis pelo voto neste partido.   

Estudo semelhante foi realizado por Boas e Smith (2014), buscando compreender 

como as intenções e decisões de voto são formadas na América Latina a partir da religião. 

Para tanto, foram considerando dois pares: (1) religiosos (crentes) e não-religiosos 

(incrédulos) e (2) católicos e protestantes. Os autores observaram que indivíduos religiosos 

tendem a apoiar mais a direita política, enquanto os não-religiosos dirigem seu apoio em 

maior medida aos partidos de esquerda. A respeito dos católicos e protestantes, apesar de não 

diferirem em termos de ideologia política, tendem a apoiar candidatos que compartilham da 

mesma fé e religião, isto é, protestantes intencionam votar mais em políticos protestantes. 

Dessa maneira, os autores concluem que a identidade religiosa exerce um importante papel 

nas intenções e decisões de voto porque os eleitores buscam votar em candidatos que 

compartilham dessa identidade, como no caso do Brasil em que face à grande quantidade de 

igrejas evangélicas prevalece a postura de “irmão vota em irmão”, justificando o aumento da 

quantidade de políticos evangélicos eleitos.   

Boas e Smith (2014) apontam ainda que a religiosidade está decerto associada ao 

conservadorismo em países como Costa Rica, Chile, Argentina e México, o que explica a 

intolerância de protestantes e católicos frente a questões como as causas LGBT, por exemplo. 



 
42 

O mesmo pode-se concluir no cenário Brasileiro, em que a bancada evangélica da Câmara 

Federal é fortemente avessa a causas como o casamento entre pessoas do mesmo sexo e o 

aborto.  

O efeito da religião sobre o voto no Brasil foi também avaliado por Boas e Smith 

(2014) através de um experimento. Os autores examinaram o efeito na intenção de voto de 

nomes de campanha que sinalizam afiliação ou liderança religiosa (e.g., Pastor Paulo). Para 

testar este efeito, foi dada, na condição experimental, a descrição de um candidato contendo o 

título religioso, enquanto na condição controle a descrição continha apenas o nome legal deste 

candidato (Paulo Rodrigues de Souza). Perguntou-se aos participantes a probabilidade de 

votarem em uma pessoa tal como a descrita, em uma escala de 1 a 7. Os resultados 

apresentaram um efeito negativo na intenção de voto no candidato descrito com a sinalização 

religiosa. Este efeito foi positivo apenas entre os evangélicos, especialmente os de 

denominação pentecostal, mas negativo entre as demais categorias religiosas (ateus, 

agnósticos e católicos).   

No que concerne a estudos relacionando intenção de voto e valores humanos, um 

exemplo é aquele feito por Silva (2007), em que se objetivou verificar a capacidade de 

predição dos valores humanos, especificamente os valores pessoais considerados na 

perspectiva de Schwartz (2005), da intenção de voto em diferentes candidatos para o governo 

do Distrito Federal – DF nas eleições de 2006. Os resultados encontrados neste estudo 

indicaram a predição da intenção de voto por diferentes tipos motivacionais para diferentes 

candidatos. Por exemplo, o tipo motivacional de valores tradição predisse a intenção de voto 

na candidata Arlete Sampaio (PT), o valor de autodireção predisse a intenção em votar no 

candidato José Roberto Arruda (PFL), enquanto o tipo motivacional conformidade o fez para 

a candidata Maria de Lourdes Abadia (PSDB). 
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Conforme mencionado na introdução desta dissertação, os valores humanos 

representam uma variável com potencial eficácia na compreensão de como os indivíduos 

organizam suas preferências políticas, assim como por candidatos específicos, isto é, têm 

aplicabilidade na intenção de voto. Destarte, face à importância deste construto em relação 

aos aspectos políticos, o segundo capítulo deste trabalho discorrerá sobre os valores humanos, 

inicialmente apresentando teorias de maior destaque tanto em perspectiva cultural, quanto 

individual. Em seguida, serão feitas considerações adicionais acerca da relação entre valores e 

política, bem como descritos estudos em que os valores são aplicados em diferentes 

abordagens em relação a questões políticas.   
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2.  CAPÍTULO 2. VALORES HUMANOS 
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Em Psicologia, uma concepção comumente aceita dos valores humanos é aquela que 

os define como princípios-guia gerais e fundamentais que transcendem objetos e situações 

específicas. Nesta condição de princípios, os valores tornaram-se essenciais a partir do 

momento em que o homem se percebeu como ser social e passou a ter consciência de suas 

ações, assim como do instante em que tornou possível a vida em sociedade, guiando padrões 

que deveriam ser minimamente aceitáveis (Gouveia, Fonsênca, Milfont, & Fischer, 2011). 

Os valores são abordados em diversas áreas do conhecimento, como a Filosofia, 

Antropologia, Sociologia e Psicologia (Gouveia, 2003; Ros, 2011). Na Psicologia, o estudo da 

temática ganhou impulso a partir das contribuições dadas por Milton Rokeach nos anos de 

1960 e 1970 (Rokeach, 1973), mas somente no fim da década de 1980, a partir dos trabalhos 

desenvolvidos por Shalom House Schwartz, passou a ocupar um papel de destaque na 

Psicologia Social (Schwartz, 1992; Schwartz & Bilsky, 1987). Atualmente, os valores são 

estudados em duas perspectivas, uma cultural com base sociológica, focada nos valores das 

diferentes culturas ou nações (Hofstede, 1984; Inglehart, 1977) e outra individual com base 

psicológica, focada nos valores dos próprios indivíduos (Gouveia, 2013; Rokeach, 1973; 

Schwartz, 1994).  

Adota-se neste trabalho a perspectiva individual dos valores, especificamente a Teoria 

Funcionalista dos Valores Humanos proposta por Gouveia (1998, 2003, 2013). Justifica-se o 

uso desta perspectiva por possibilitar entender como os valores servem de orientação a um 

conjunto de atitudes e comportamentos, e o desta teoria específica em razão de seu caráter 

parcimonioso e integrativo, considerando os valores como positivos e tendo foco em suas 

funções de guiar as ações dos indivíduos e representar cognitivamente suas necessidades.  

A referida teoria funcionalista dos valores conta com dados que a comprovam 

empiricamente em diferentes países e tem sido aplicada em relação a diversos temas, 

demonstrando sua importância na explicação de um conjunto de variáveis, tais como 



 
46 

comportamentos antissociais (Pimentel, 2004; Santos, 2008) atitudes e comportamentos 

ambientais (Coelho, 2009; Pessoa, 2011), preconceito (Vasconcelos, Gouveia, Souza Filho, 

Sousa, & Jesus, 2004), atributos do parceiro ideal (Gomes, 2011; Gonçalves, 2012 ), imagem 

corporal (Freires, 2013; Pronk, 2010), entre outros. Além disso, importantes estudos foram 

desenvolvidos empregando esta teoria em relação à mudança de valores (Vione, 2012), às 

bases genéticas dos valores (Araújo, 2013) e ao desenvolvimento de medidas implícitas de 

valores (Athayde, 2012). 

Destarte, discorre-se neste segundo capítulo acerca dos valores humanos. Inicialmente 

será feito um breve apanhado acerca dos seus antecedentes históricos, sendo apresentadas em 

seguida as principais teorias que integram suas duas principais perspectivas (cultura e 

individual). Finalmente, serão descritos alguns estudos em que os valores foram relacionados 

com aspectos políticos. 

 

2.1. Antecedentes históricos dos valores  

 Thomas e Znaniecki (1918) são considerados os pioneiros no interesse pelos valores 

devido à publicação do livro O Campesino Polonês em 1918 (Gouveia et al., 2011; Ros, 

2011). Neste livro, os autores tratam de diferenciar conceitos importantes como atitudes e 

valores, os quais até então eram confundidos. Eles afirmam que as atitudes e os valores estão 

relacionados, embora compreendam construtos diferentes; enquanto as atitudes têm natureza 

intrasubjetiva, os valores são intersubjetivos (Ros, 2011).  

 De grande importância para as teorias vigentes acerca dos valores foi a Teoria da Ação 

Social. Esta foi desenvolvida a fim de explicar de modo amplo aspectos variados do 

comportamento humano, desde motivações dos indivíduos particulares à sua integração em 

estruturas sociais coletivamente construídas (Parsons & Shils, 1951).  
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 Dentre aqueles que abarcaram os valores em suas explicações, destaque merecido tem 

sido dado a Talcott Parsons e Clyde Kluckhohn (Medeiros, 2011). A importância de Parsons 

está no fato de que ele conseguiu fornecer uma definição precisa de valores, explicitando que 

sem eles a vida social dificilmente seria possível. Ademais, ele introduziu a noção de 

orientação dos valores e de que a escolha de determinada orientação valorativa é em si 

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

valores.  

 Já Kuckhohn (1951), considerou os valores como uma concepção, explícita ou 

implícita, própria de um indivíduo ou característica de um grupo, sobre o desejável, o que 

influencia a escolha dos modos, meios e fins existentes da ação. Com isso, ele apresenta, de 

acordo com Gouveia (1998), três elementos essenciais para compreender os valores: afetivos 

(desejáveis), cognoscitivos (concepção) e conativos (seleção). Assim, a teoria da ação social 

trouxe para o cenário dos valores conceitos e elementos que estão articulados nas mais 

recentes teorias (Medeiros, 2011). 

 Outro autor que forneceu contribuições que até hoje têm estado presentes nas teorias 

de valores foi Maslow (1943). Este autor parte de uma teoria acerca das necessidades 

humanas, as quais, segundo ele, organizam-se em uma hierarquia: a) fisiológicas, b) 

segurança, c) pertencimento e amor, d) cognitivas, e) estética, f) estima e g) autorrealização. 

Dentre as diversas contribuições de Maslow, é importante destacar: a) consideração de que 

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

podem representar necessidades deficitárias (como as necessidades fisiológicas); c) 

apresentou a evidência acerca das necessidades e buscou diferenciá-las dos valores (Maslow, 

1954). 

 Tal como supracitado, estas contribuições iniciais formam o arcabouço teórico no qual 

as teorias atuais acerca dos valores humanos são baseadas. A seguir, estas teorias serão 
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melhor abordadas, iniciando com aquelas na perspectiva cultural, que serão descritas a nível 

teórico, não sendo o foco da presente dissertação. Em seguida as teorias que figuram na 

perspectiva individual serão detalhadas, sendo de maior interesse neste trabalho, 

especialmente a Teoria Funcionalista dos Valores Humanos, a qual é aqui adotada no 

tratamento dos valores.  

 

2.2. Perspectiva cultural dos valores humanos 

Com base sociológica, os modelos teóricos de valores desenvolvidos nesta perspectiva 

têm procurado conhecer ou testar estruturas ou dimensões de valores, considerando, para 

tanto, as pontuações de indivíduos que integram determinadas culturas ou países como 

unidades, isto é, os escores são antes das sociedades que dos indivíduos. Neste sentido, os 

valores são utilizados no plano cultural para caracterizar as sociedades como um todo e se 

expressam nas políticas, nas prioridades orçamentárias e nas iniciativas e critérios 

compartilhados pelos cidadãos (Ros, 2011). Dois teóricos de destaque neste âmbito são Geert 

Hofstede, pelos valores individualistas e coletivistas, e Ronald Inglehart, pelos valores 

materialistas e pós-materialistas.  

2.2.1. Valores individualistas e coletivistas de Hofstede 

Hofstede coordenou, nos fins da década de 1970, uma pesquisa cujo objetivo foi 

identificar aquelas dimensões de valores a partir das quais as culturas variariam. Para tanto, 

contou com a participação de 100 mil trabalhadores em cerca de 50 de países dos cinco 

continentes, os quais responderam uma das versões de seu instrumento (Gouveia, 2013; 

Gouveia, Andrade, Jesus, Meira, & Soares, 2002).   

O modelo de Hofstede (1984, 1991) foi, portanto, desenvolvido com fundamentação 

empírica. Nele, a cultura é considerada um fenômeno coletivo, um “programa mental” que 

orienta os pensamentos, sentimentos, ações e interações dos indivíduos. Dessa forma, 
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Hofstede (1984) analisa as prioridades valorativas das pessoas levando em consideração as 

culturas em que estas estão inseridas, em outras palavras, conta com as pontuações das 

culturas a que os indivíduos pertencem em lugar de suas pontuações individuais. 

A partir das pontuações de cada nação em seu instrumento, Hofstede (1984) 

identificou quatro dimensões por meio das quais os valores culturais variam, a saber: 

Individualismo-coletivismo: Esta dimensão indica o quanto as pessoas dentro de uma 

sociedade possuem a sensação de responsabilidade pelas ou independência das demais. 

Traduz-se, portanto, na “(in) dependência emocional de grupos, organizações e outras 

coletividades” (Hofstede, 1984, pg. 157). De acordo com Gouveia, Andrade, Milfont, 

Queiroga e Santos (2003), esta é a dimensão que mais se popularizou dentre aquelas 

postuladas por Hofstede, sobretudo em razão do envolvimento de conceitos como eu (pessoal) 

e grupo (social), os quais consistem nas principais orientações valorativas. 

Distância do Poder: Expressa o quanto os trabalhadores menos poderosos de uma 

organização se sentem confortáveis em relação ao poder de seus superiores, isto é, traduz a 

aceitação ou rejeição da hierarquia subordinado-autoridade.  

Masculinidade-feminilidade: Retrata a instrumentalidade masculina e a expressividade 

feminina enquanto pólos de uma dimensão com o propósito de orientar as formas de lidar 

com as metas presentes no contexto do trabalho (Gouveia & Ros, 2000). A masculinidade diz 

respeito à ênfase aos próprios benefícios, ao materialismo, enquanto a feminilidade centra-se 

nas interações com outras pessoas, nas relações interpessoais.   

Evitação de incerteza: Esta última dimensão representa o quanto as pessoas ficam 

ansiosas e preocupadas quando lidam com questões inesperadas, de incerteza, especialmente 

em relação ao futuro.  

Hofstede trouxe, sem dúvida, contribuições teóricas para a área dos valores humanos 

ao identificar dimensões universais que permitem comparar diferentes culturas (Gouveia & 
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Ros, 2000; Hofstede & Bond, 1984), bem como pelo enorme empreendimento de pesquisa 

por ele coordenado, contando com dados de milhares de pessoas em dezenas de países ao 

redor do mundo.   Não obstante, seu modelo tem sido alvo de críticas relativas ao fato de se 

justificar apenas a priori e de carecer de base teórica (Gouveia, 2013).  

Somam-se a estas outras duas críticas indicadas por Gouveia (2003, 2013): 1) 

Hofstede postula que com o desenvolvimento econômico de determinada cultura, esta 

passaria de coletivista a individualista. No entanto, culturas contemporâneas como China, 

Cingapura e Japão põem em dúvida esta questão, uma vez que apresentam, ao mesmo tempo, 

elementos coletivistas e individualistas; e 2) as dimensões identificadas por Hofstede são 

dicotômicas, considerando orientações culturais opostas como individualismo/coletivismo e 

masculinidade/feminilidade. Gouveia (2003, 2013) defende que tais orientações possam 

configurar dimensões independentes e não pólos de uma mesma dimensão, o que justifica a 

apresentação tanto de elementos coletivistas quanto individualistas por um mesmo país.   

Outro modelo dentro da perspectiva cultural dos valores humanos e com repercussão 

semelhante ao de Hofstede (1984) foi proposto por Inglehart (1977, 1991). Este autor propôs 

uma teoria de valores culturais que abrange duas dimensões denominadas materialismo e pós-

materialismo, as quais serão apresentadas no tópico seguinte.  

2.2.2. Valores materialistas e pós-materialistas de Inglehart 

Ronald Inglehart propôs a possivelmente primeira teoria específica a respeito dos 

valores humanos (Gouveia, 2013), sobretudo a partir da obra The silent revolution (Inglehart, 

1977). Esta teoria, caracterizada como de valores políticos, diferentemente daquela proposta 

por Hofstede (1984), foi construída a partir de uma base teórica, especificamente da Teoria da 

hierarquia das necessidades humanas de Abraham Maslow (1954). 

Neste sentido, o modelo proposto por Inglehart (1977) não se limita a buscar 

identificar empiricamente a partir das respostas dos indivíduos, por cultura, determinadas 
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dimensões valorativas, como por Hofstede (1984). Em vez disso, é proposto de modo que a 

estrutura e conteúdo derivam teoricamente da concepção da hierarquia das necessidades 

humanas. 

Inglehart (1977) identificou e definiu, a partir do conjunto de necessidades, duas 

dimensões valorativas por meio das quais é possível comparar os valores de diferentes 

culturas nacionais. A primeira dimensão, denominada materialismo, expressa necessidades 

humanas mais básicas (por exemplo, fisiológicas e de segurança física e econômica) e é 

operacionalizada a partir de valores que enfatizam aspectos materiais e concretos (e.g., manter 

a ordem; combater o aumento dos preços; Gouveia, 2013), sendo característica de sociedades 

em que necessidades de segurança (física e econômica) não tenham sido satisfeitas. O pós-

materialismo, que constitui a segunda dimensão identificada por este autor, representa 

necessidades mais elevadas (por exemplo, autoestima, estética e necessidades cognitivas) e 

envolve valores com ênfase em aspectos mais subjetivos e abstratos (e.g., aumentar a 

participação dos cidadãos nas decisões importantes; proteger a liberdade de expressão; 

Gouveia, 2013) e é típica de sociedades mais industrializadas e que contam com mais 

recursos financeiros. 

Com o propósito de explicar as prioridades valorativas das culturas e como se 

modificam, Inglehart (1991) postulou duas hipóteses principais: hipótese de escassez e 

hipótese de socialização. A primeira explica determinados padrões valorativos a partir da 

importância que as pessoas atribuem ao que mais necessitam, valorizando em maior medida 

coisas mais escassas em suas vidas. A segunda hipótese, por sua vez, postula que os contextos 

e processos de socialização das pessoas na infância e na adolescência determinam o que será 

mais importante para elas, uma vez que seus valores refletem aquilo que era importante neste 

período. Gouveia (2013) aponta que embora estas hipóteses sejam complementares, a de 

socialização prevalece como explicação das prioridades valorativas dos indivíduos. 
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Ronald Inglehart contribuiu para a área temática dos valores humanos ao considerar 

uma base teórica das necessidades humanas a partir da qual fundamenta suas postulações, 

bem como deriva os itens do seu instrumento (World Values Survey). Além disso, outras 

contribuições deste autor são as hipóteses de escassez e socialização enquanto explicativas da 

prioridade que os indivíduos dão a valores específicos, e, finalmente, as explicações dadas à 

mudança das prioridades valorativas de geração para geração (Gouveia, 2013).  

Apesar das referidas contribuições, o modelo proposto por Inglehart (1977, 1991) não 

está isento de críticas. Para Gouveia (1998, 2013), igualar o desenvolvimento social à riqueza 

de uma nação e ao seu processo de industrialização é uma visão limitada de cultura. Além 

disso, é questionável a polaridade entre materialismo e pós-materialismo em uma única 

dimensão, uma vez que um mesmo país pode apresentar uma orientação mista, isto é, tanto 

materialista quanto pós-materialista, como é por exemplo o caso da Espanha (Torregrosa, 

1994) e do Brasil (Inglehart, Basanez, Díez-Medrano, Halman, & Luijkx, 2004); ou seguir 

dando importância ao materialismo mesmo após desenvolvimento econômico, como no caso 

do Japão (Furusawa, 2008). Neste sentido, tais valores materialistas e pós-materialistas em 

determinadas culturas seguramente não se opõem, mas se mesclam (Gouveia, Milfont, 

Fischer, & Santos, 2008). 

Em resumo, foram expostos dois modelos teóricos de valores humanos na perspectiva 

cultural. Tanto o modelo de Hofstede (1984, 1991) quanto o de Inglehart (1977, 1991) 

concebem dimensões universais de valores. Embora não sejam o foco da presente dissertação, 

tais modelos culturais de valores são relevantes dadas suas contribuições para o 

desenvolvimento de modelos na perspectiva individual como o de Schwartz (1992), 

enfocando interesses individualistas e coletivistas, e o de Gouveia (1998, 2003, 2013), que 

admite tipos motivadores materialista e idealista. Tais modelos serão apresentados e melhor 

discutidos a seguir.  
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2.3. Perspectiva Individual dos Valores Humanos 

 As teorias de valores desenvolvidas na perspectiva individual permitem, segundo Ros 

(2011), caracterizar as prioridades pelas quais os indivíduos são orientados, as quais podem 

ser usadas para explicar as diferenças entre as pessoas. Estas teorias relacionam-se com as 

decisões que tomamos e atitudes que manifestamos; são úteis, portanto, para que sejam 

estabelecidas relações entre as prioridades valorativas e os comportamentos dos indivíduos ou 

grupos. Neste âmbito, inicialmente serão descritas as importantes contribuições de Milton 

Rokeach, autor que ocupa lugar central na temática dos valores e cujas ideias influenciaram as 

teorias de Schwartz (1992) e Gouveia (1998), apresentadas em seguida.    

2.3.1. Valores instrumentais e terminais de Rokeach 

Milton Rokeach pode ser considerado o pai dos valores humanos, e desta forma tem 

sido tratado na Psicologia Social durante os últimos 50 anos (Medeiros, 2011), em razão de 

suas importantes contribuições para o estudo recente do construto (Gouveia, Andrade, 

Milfont, Queiroga, & Santos, 2003). Em sua principal obra, denominada The nature of human 

values (1973), Rokeach reuniu os principais elementos que fundamentam diferentes teorias de 

valores humanos, tais como definição, mensuração, conteúdo e estrutura dos valores. Neste 

sentido, seguramente mais da metade do conhecimento que se tem acerca do tema deve-se às 

contribuições deste autor, ou delas derivam (Gouveia et al.,  2011). 

 Conceitualmente, Rokeach (1973) define valor como uma crença duradoura de que um 

comportamento especificou ou estado final de existência é pessoal ou socialmente preferível a 

outros comportamentos ou estados finais de existência opostos ou inversos. Neste sentido, é 

possível compreender os valores como crenças que permitem as pessoas julgarem como 

desejáveis ou indesejáveis determinados objetos ou ações, tornando-se assim consciente ou 

inconscientemente padrões ou critérios de avaliação de tais ações, além de guiá-las, uma vez 

internalizados (Rokeach, 1981).  



 
54 

 O modelo teórico proposto por Rokeach (1973) é fundamentado em cinco 

pressupostos básicos: 

1. São poucos os valores que os indivíduos apresentam; 

2. Todos apresentam os mesmo valores, independentemente da cultura em que estejam 

inseridos; mudam a penas as prioridades atribuídas a cada valor; 

3. Os valores são organizados em sistemas; 

4. Os antecedentes dos valores podem ser encontrados na cultura, sociedade, instituições 

e na personalidade de cada indivíduo;   

5. Os valores são manifestados em todos os fenômenos que os cientistas sociais julguem 

importantes de serem pesquisados. 

Rokeach foi pioneiro na mensuração específica deste construto, ainda na década de 1960, 

através de sua medida Rokeach Values Survey (Ros, 2011). Neste instrumento, o autor 

procurou estruturar os valores em dois tipos: terminais (o próprio desejável) e instrumentais 

(os comportamentos), cada tipo representado por um conjunto de 18 itens. Desse modo, além 

de definir conceitualmente os valores, Rokeach preocupou-se em defini-los também 

operacionalmente (Monteiro, 2013). 

Os valores terminais representam estados finais de existência e são classificados como 

autocentrados/pessoais, com foco intrapessoal (e.g., harmonia interior), ou centrados na 

sociedade/sociais, com foco interpessoal (e.g., um mundo de paz). Os valores instrumentais, 

por sua vez, representam condutas consideravelmente preferíveis ou meios para alcançar fins 

da existência humana e são divididos em de competência, com foco intrapessoal (referem-se a 

um estado pessoal de competência, de que se está agindo de forma correta), e morais, com 

foco interpessoal (referem-se a formas de se comportar e quando transgredidos geram 

sentimento de culpa) (Medeiros, 2011; Rokeach, 1973; Ros, 2011).  
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Os valores, no modelo de Rokeach, são organizados em conjuntos ou sistemas de valores 

de forma hierárquica, isto é, são elencados de acordo com a importância atribuída a cada um 

em comparação com os demais dentro de cada tipo (instrumental e terminal; Gouveia, 1998; 

Medeiros, 2011; Rokeach, 1973). A importância relativa de cada valor possibilita examinar 

como as pessoas utilizam os valores com o intuito de entender o mundo e nele agir (Bain, 

Kashima, & Haslan, 2006). 

A organização hierárquica que as pessoas fazem de seus valores pode sofrer mudanças ao 

longo de suas vidas, isto é, os valores podem ser reordenados segundo os graus de 

importância a eles atribuídos. Isto pode ocorrer, segundo Rokeach (1973, 1979) como 

consequência de manipulações e/ou aprendizagem, ou, segundo Gouveia (1998), em razão de 

vivências em diferentes contextos culturais, sociais e pessoais.  

A obra de Rokeach (1973) discorre também sobre as funções dos valores, um aspecto 

pouco discutido quando se fala deste construto. Especificamente, cinco são as principais 

funções dos valores humanos concebidas por este autor: 1) Transformar sentimentos ou ações 

pouco aceitos no plano pessoal ou social em algo mais aceitável por meio dos processos de 

racionalização e formação defensiva (função ego-defensiva); 2) promover a busca de 

significado e compreensão, a busca de conhecimento de si e do mundo (função de 

conhecimento ou autorrealização); 3) guiar o comportamento humano, permitir avaliar, julgar, 

racionalizar crenças, atitudes e comportamentos de modo a evitar aqueles pessoal, social e 

moralmente condenáveis (função de critérios de orientação); 4) expressar as necessidades 

humanas (função motivacional); e 5) dar ênfase a modos de conduta ou estados finais de 

existência de orientação adaptativa (função adaptativa) (Gouveia, 1998; Medeiros, 2011; 

Pimentel, 2004).  

Rokeach (1973) desenvolveu, utilizando o Rokeach Values Survey em amostras da 

população estadunidense, uma categorização de ideologias políticas com base em dois 
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valores. Ele hipotetizou que as ideologias políticas podem ser categorizadas a partir da 

atribuição ou não de alta prioridade aos valores liberdade e igualdade.  

Seu “modelo dos dois-valores” postula que os socialistas dão grande importância a 

ambos os valores de igualdade e liberdade; conservadores valorizam altamente liberdade, mas 

não igualdade; comunistas avaliam igualdade positivamente, mas liberdade negativamente; 

enquanto fascistas percebem tanto igualdade quanto liberdade negativamente (Cochrane, 

Billing, & Hogg, 1979). 

São evidentes e inegáveis as diversas contribuições de Milton Rokeach para a área 

temática dos valores humanos. Algumas de suas principais contribuições são: 1) sintetizou 

conceitos e reuniu conhecimentos de diferentes áreas; 2) diferenciou os valores de construtos 

como atitudes e traços de personalidade; 3) definiu conceitualmente os valores e sistemas de 

valores; 4) desenvolveu uma medida específica para mensurá-los; 5) classificou os valores em 

instrumentais e terminais; 6) desenvolveu o método de autoconfrontação para mudança de 

valores; e 7) propôs uma tipologia de ideologia política a partir da combinação dos valores 

igualdade e liberdade (Gouveia et al., 2011; Gouveia, 2013; Medeiros, 2011).  

Apesar das diversas contribuições, há algumas críticas sobre seu modelo. Algumas são 

apontadas por Gouveia, Martínez, Meira e Milfont (2001): 1) medida de natureza ipsativa, a 

qual sugere dependência entre as pontuações de um mesmo sujeito; 2) a estrutura de valores 

proposta não foi empiricamente testada; e 3) restrição das amostras utilizadas em seus 

estudos, majoritariamente compostas de estudantes universitários estadunidenses. No que se 

refere à limitação de suas amostras, Gouveia (2013) e Medeiros (2011) apontam que não ter 

desenvolvido estudos transculturais para testar a universalidade de seu modelo equivale talvez 

à maior limitação de Rokeach, o qual não se preocupou em divulgá-lo e difundi-lo.  

Outra teoria de valores na perspectiva individual foi desenvolvida por Schwartz (1994) 

e tem raízes no modelo de Rokeach, mas supera a limitação da falta de estudos transculturais 
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e ocupa hoje o lugar de referência na área. Apresenta-se adiante a Teoria universal dos 

valores.   

 

2.3.2. Tipos motivacionais de Schwartz  

 Shalom H. Schwartz foi responsável pela revitalização dos estudos envolvendo valores 

humanos, bem como por inserir o construto no âmbito da Psicologia Transcultural (Smith & 

Schwartz, 1997). Seu modelo, desenvolvido desde meados dos anos 1980, tem sido 

corroborado em diferentes culturas, contando com centenas de amostras de mais de 70 países 

(Schwartz, 2011), e se tornado a principal referência no campo dos valores (Gouveia, 2013; 

Medeiros, 2011).  

 Proposto inicialmente por Schwartz e Bilsky (1987, 1990), este modelo oferece uma 

tipologia universal dos valores humanos, no sentido de que o conjunto de valores e os tipos 

motivacionais possam emergir e ser reconhecidos em todas as culturas.  O caráter universal 

desta tipologia é pautado nas necessidades que o ser humano possui, sendo principalmente (1) 

biológicas (organismo; garantindo sua sobrevivência), (2) sociais (regulação das interações), 

(3) institucionais (bem-estar e sobrevivência grupal) (Schwartz, 2011).  

 Schwartz (1994) e Schwartz e Bilsky (1987, 1990) definem os valores como um 

conjunto de crenças pertencentes a formas de comportamentos e fins desejáveis que 

transcendem situações específicas, guiam as ações humanas e são ordenados por sua 

importância em relação a outros valores. Em seu modelo, os valores são pensados como metas 

motivacionais que cumprem, visando a satisfação das necessidades humanas, e sendo 

estruturados em tipos motivacionais.  

 O modelo de Schwartz (1994, 2011; Schwartz & Bilsky, 1987; Schwartz et al. 2012) 

foi desenvolvido empiricamente, inicialmente com sete tipos motivacionais, passando a dez, 
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onze, e até dezenove. O modelo com dez tipos motivacionais, no entanto, é o mais conhecido 

e presente na literatura, são eles:  

1. Autodeterminação: Representa a busca de independência de pensamento e ação; 

envolve escolhas, criatividade e exploração. 

2. Estimulação: Compreende a busca de excitação, mudanças na vida e novidades. 

3. Hedonismo: Diz respeito à busca de prazer e gratificação sexual. 

4. Realização: Indica a demonstração de sucesso pessoal e competência, com base em 

padrões sociais aceitáveis. 

5. Poder: Busca de status social e prestígio, controle e/ou domínio sobre pessoas e 

recursos. 

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

dos relacionamentos e de mesmo. 

7. Conformidade: Indica restrições de impulsos, ações e/ou inclinações que transgridem 

as normas sociais vigentes.  

8. Tradição: Relaciona-se à busca de respeito, compromisso e aceitação de costumes e 

ideias impostos pela religião e pela sociedade.     

9. Benevolência: Este tipo motivacionalrepresenta a preocupação em preservar o bem-

estar das pessoas com as quais se mantém relações íntimas.  

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

todas as pessoas, bem como a preservação dos recursos naturais.  

A Tabela 1 apresenta de forma mais clara os dez tipos motivacionais, exemplos de 

valores que os compõem e suas fontes, isto é, suas origens em relação às necessidades 

humanas (Schwartz, 2011).  É importante ressaltar que a composição dos tipos motivacionais 

a partir de valores específicos corresponde à hipótese de conteúdo deste modelo.  A 

comprovação desta hipótese tem sido efetuada em diversas culturas, ou seja, tem-se checado 
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se tais valores aparecem, de fato, na região correspondente aos tipos motivacionais 

subjacentes (Schwartz & Sagiv, 1995).  

   Tabela 1  

   Tipos motivacionais de Schwartz (adaptado de Schwartz, 2011, pg. 59)  
Tipo motivacional Exemplo de valores Fontes 

Autodeterminação Curioso; Criatividade Organismo; interação 

Estimulação 
Audacioso; Uma vida 

excitante 
Organismo 

Hedonismo Prazer; Desfrutar a vida Organismo 

Realização Ambicioso; Bem-sucedido Interação; grupo 

Poder Riqueza; Autoridade Interação; grupo 

Segurança 
Ordem social; Segurança 

nacional 

Organismo; interação; 

grupo 

Conformidade 
Obediente; Honrar aos pais 

e pessoas mais velhas 
Interação 

Tradição Devoto; Humilde Grupo 

Benevolência Ajuda; Honesto 
Organismo; interação; 

grupo 

Universalismo Igualdade; Justiça social Grupo; organismo 

 

As estreitas relações entre os dez tipos motivacionais dessa tipologia, bem como sua 

organização dinâmica ao longo de um círculo, equivalem à sua hipótese de estrutura, 

apresentada na Figura 1. De acordo com Schwartz (1992), os valores presentes nesta estrutura 

possuem relações de compatibilidade e conflito entre si.  
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A respeito desta estrutura circular, Schwartz (2011) frisa que tipos motivacionais 

próximos indicam maior compatibilidade, ao passo que aqueles mais afastados e opostos no 

espaço expressam maior conflito.  Por exemplo, pares de tipos motivacionais como tradição-

conformidade, poder-realização e universalismo-benevolência apresentam relações de 

compatibilidade. Por outro lado, pares como hedonismo-tradição, universalismo-poder e 

estimulação-conformidade, por exemplo, estabelecem relações conflituosas.  

 Ainda esta estrutura, convém mencionar que duas dimensões de ordem superior são 

formadas, uma horizontal, a partir da oposição entre abertura à mudança (compatibilidade 

entre os tipos motivacionais Autodeterminação e estimulação; representa independência e 

favorecimento a mudanças e a novidades) e conservação (compatibilidade entre tradição, 

conformidade e segurança; indica segurança e estabilidade pessoal e respeito a tradições), e 

outra vertical, formada a partir da oposição entre autotranscendência (compatibilidade entre 

Figura 1.  Estrutura dos tipos motivacionais (adaptado de Schwartz, 2011, p.62). 
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universalismo e benevolência; enfatiza a superação de interesses individuais em razão do 

bem-estar de outras pessoas) e autopromoção (compatibilidade entre poder e realização; foco 

na busca de sucesso e poder pessoal).   

A teoria de valores apresentada por Schwartz e colaboradores (Schwartz, 1992, 1994, 

2011; Schwartz & Bilsky, 1987, 1989) trouxe importantes contribuições, tornando-se 

principal referencial no estudo dos valores humanos tanto em Psicologia Social, quanto em 

áreas afins. Algumas dessas contribuições são: (1) operacionalizar e diferenciar mais 

claramente as hipóteses de conteúdo e estrutura dos valores, (2) enfatizar os tipos 

motivacionais enquanto variáveis latentes, em lugar de valores específicos, reduzindo desta 

maneira o problema do erro de medida, e (3) contar com colaboradores e dados dos cinco 

continentes, reunindo evidências a respeito da universalidade de um conjunto de valores e 

sugerindo a qualidade de seu modelo. 

 Algumas críticas, no entanto, são feitas em relação à tipologia proposta por estes 

autores. De acordo com Gouveia (2013), não foi levada em conta uma lista intuitiva de 

valores, haja vista que um percentual superior a 60% dos itens do Schwartz Values Survey 

(SVS) derivaram do Rokeach Values Survey; bem como insistiu-se na separação dos valores 

em terminais e instrumentais, mesmo os autores reconhecendo que não consiste em uma 

diferenciação substancial (Schwartz & Bilsky, 1990), senão que é uma questão mais 

semântica do que empírica (Rohan, 2000).  

 A falta de uma base teórica subjacente à origem dos valores equivale, talvez, à crítica 

mais severa dirigida a este modelo (Gouveia, 2013; Molpeceres, 1994; Waege, Billiet, & 

Pleysier, 2000). Disso, decorre a indeterminação do número de tipos motivacionais, com 

pesquisadores tendo dificuldade de encontrar os dez tipos e sugerindo um modelo entre seis e 

oito tipos motivacionais (Hinz, Brähler, Schmidt, & Albani, 2005; Perrinjaquer, Furrer, 

Marguerat, Usunier, & Cestre, 2007). Indefinição conceitual dos valores mistos; confusão dos 
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conceitos de compatibilidade e conflito de valores; não diferenciação dos valores de outros 

construtos, como as crenças; não inclusão de dimensões essenciais quando se pensa valor 

enquanto expressão das necessidades, a exemplo da subfunção existência (Gouveia et al., 

2011) são outras críticas dirigidas a este modelo.  

 Finalmente, Gouveia (2013) crítica a ideia de conflitos entre os valores humanos, uma 

vez que esse conceito destoa da concepção do desejável inerente a este construto, 

argumentando que este fato certamente se deva à ausência da adoção de uma teoria a respeito 

da natureza humana. Este autor, juntamente com seus colaboradores (Gouveia et al., 2008, 

2009, 2010, 2011), propuseram a Teoria funcionalista dos valores humanos, a qual considera 

as contribuições previamente citadas de outros modelos, principalmente os de Rokeach e 

Schwartz, mas consiste em um modelo mais parcimonioso. Esta teoria, descrita no próximo 

tópico, será a adotada na presente dissertação no trato com os valores humanos.  

 

2.3.3. Teoria Funcionalista dos Valores Humanos 

 A partir da observação de determinadas limitações nas teorias de valores 

anteriormente descritas, mas sem deixar de conhecer as importantes contribuições de autores 

como Rokeach e Schwartz, Gouveia e seus colaboradores (Gouveia, 1998, 2003, 2013; 

Gouveia et al., 2008, 2010, 2011; Gouveia, Milfont, & Guerra, 2014) propuseram a Teoria 

funcionalista dos valores humanos, a qual não se apresenta como uma oposição às demais 

teorias, e sim como um modelo teórico alternativo, relativamente mais parcimonioso e 

integrador que, com foco nas funções que os valores cumprem e que tem contado com dados 

que o corroboram fundamentalmente no Brasil e mais outros 19 países dos cinco continentes, 

em torno de 60.000 indivíduos.  

 A referida teoria assume cinco pressupostos teóricos nos quais se embasa para lidar 

com os valores humanos, conforme apontado por Gouveia (2013; Gouveia et al., 2008): (1) a 
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natureza humana é essencialmente benévola, sendo todos os valores positivos; (2) os valores 

são princípios-guias dos indivíduos; (3) os valores possuem uma base motivacional que os 

caracterizam como bases cognitivas das necessidades humanas a níveis individual, societal e 

institucional; (4) admite-se apenas o caráter terminal dos valores, pois são menores em 

número que os valores instrumentais e refletem uma orientação geral coerente com a 

concepção do desejável; e (5) os valores são sempre os mesmos em todas entre os indivíduos 

de qualquer cultura, o que muda é apenas a prioridades que os indivíduos atribuem aos 

valores, ou especificamente às subfunções valorativas. 

 Os valores são definidos no âmbito desta teoria funcionalista como aspectos 

psicológicos que guiam as ações dos indivíduos, representam cognitivamente suas 

necessidades, transcendem situações específicas, são desejáveis e relativamente estáveis 

(Gouveia, 2013; Gouveia et al., 2008; Gouveia et al., 2011). Nesta definição são expressas as 

duas principais funções consideradas por Gouveia (2013) em seu modelo: (1) guiar as ações 

humanas (Rokeach, 1973; Schwartz, 1992); e (2) expressar as necessidades dos indivíduos 

(Inglehart, 1977; Maslow, 1954). Estas funções organizam-se em dois eixos, como ilustrado 

na Figura 2.  
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  Valores como padrão-guia de comportamentos 
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Religiosidade 
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A dimensão representada pelo eixo vertical é denominada tipo de orientação e tem a 

função de guiar os comportamentos humanos, sendo identificados três critérios de orientação: 

pessoal, central e social. Indivíduos que se orientam por valores pessoais tendem a ser mais 

egocêntricos e buscar alcançar seus próprios interesses e benefícios, ao passo que aqueles 

orientados por valores sociais são centrados na sociedade e na convivência com os demais. Os 

valores centrais, por sua vez, são considerados a base a partir da qual têm origem os demais 

valores, sendo uma espécie de “espinha dorsal”, não se organizando em uma estrutura 

circular, com oposição a outros valores, como aquela dos tipos motivacionais de Schwartz, 

uma vez que são congruentes com todos os valores (Gouveia, 2013; Medeiros, 2011; 

Medeiros et al., 2012).  

 Já a dimensão horizontal, denominada tipo motivador, corresponde à função dos 

valores de expressar cognitivamente as necessidades humanas, sendo identificados dois tipos 

motivadores: idealista e materialista. O primeiro representa uma orientação mais universal, 

com base em ideias e princípios abstratos; sujeitos pautados nestes valores tendem a ter uma 

mente mais aberta e um espírito mais inovador. O tipo de motivador materialista relaciona-se 

Figura 1.  Funções, subfunções e valores específicos (Gouveia, 2013, p.132). 
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a ideias mais práticas; pessoas que priorizam estes valores são orientadas por metas mais 

específicas e tendem a seguir as regras normativas impostas pela sociedade (Gouveia, 2013; 

Medeiros, 2011; Medeiros et al. 2012). 

 O intercâmbio entre essas duas dimensões (tipo de orientação e tipo motivador) 

permite identificar seis subfunções valorativas nos seguintes quadrantes: social-materialista 

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

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

realização) e pessoal idealista (subfunção experimentação). A seguir  descreve-se cada uma 

dessas seis subfunções, com base em Gouveia (2013).  

Subfunção experimentação (emoção, prazer e sexualidade): Representa a 

necessidade fisiológica de satisfação ou o princípio de prazer. Seus valores promovem uma 

maior facilidade de mudança e inovação nas estruturas sociais, sendo mais endossados por 

jovens (Vione, 2012). Ademais, pessoas que endossam esses valores tendem a não se 

conformar com normas sociais (Pimentel, 2004; Santos, 2008). 

Subfunção realização (êxito, poder e prestígio): Estes valores expressam 

necessidades de autoestima. Indivíduos que os priorizam têm como metas realizações 

materiais e apreciam uma sociedade organizada e estruturada, além de valorizarem 

praticidade em suas decisões e comportamentos. Jovens adultos em fase produtiva ou 

indivíduos educados em contextos disciplinares e formais tendem a apreciar mais estes 

valores.  

Subfunção suprapessoal (beleza, conhecimento e maturidade): Os valores que 

integram esta subfunção representam necessidades de estética, cognição e autorrealização. 

Indicam a relevância de ideias abstratas, eles são endossados por pessoas que pensam de 

maneira mais ampla e tomam decisão  e  se  comportam baseados em critérios universais, 

características de pessoas mais maduras. 
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Subfunção existência (estabilidadepessoal, saúde e sobrevivência): Representa as 

necessidades fisiológicas mais básicas, como comer e dormir, e de segurança, garantindo as 

condições para a sobrevivência biológica e psicológica do indivíduo. Pessoas que foram 

socializadas ou convivem em contexto de escassez endossam estes valores em maior medida. 

Subfunção interativa (afetividade, apoiosocial e convivência): Expressa as 

necessidades de pertença, amor e afiliação, sendo seus valores essenciais para estabelecer, 

regular e manter relações interpessoais. Esta subfunção é típica de indivíduos mais jovens, 

orientados a relações íntimas estáveis.  

Subfunção normativa (obediência, religiosidade e tradição): Tais valores refletem a 

importância de preservar a cultura e as normas convencionais, onde a obediência à autoridade 

é crucialmente valorizada. Pessoas mais velhas são mais guiadas por esses valores.Uma vez 

que este modelo pressupõe que todos os valores são positivos, não admite a ideia de conflito 

de valores defendida por Schwartz (1992). No entanto, Gouveia (1998, 2003, 2013) concebe 

que as seis subfunções valorativas podem variar em termos de congruência em três níveis: 

baixa, moderada e alta. Os níveis de congruência entre as subfunções são representados em 

uma estrutura hexagonal, tendo em conta a proximidade entre si. A Figura 3 ilustra esta 

estrutura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Congruência das subfunções valorativas (Gouveia, 2013, p. 149). 
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Congruência baixa: Dada entre subfunções de diferentes orientações e motivadores, 

localizados em lados opostos do hexágono.  Apresentam baixa congruência os pares 

realização – interativa e normativa – experimentação. 

 Congruência moderada: Ocorre entre valores com o mesmo motivador e diferentes 

tipos de orientação.  Os pares de subfunções realização – normativa e experimentação – 

interativa representam este nível de congruência. 

Congruência alta: Estabelecida entre subfunções com a mesma orientação, mas com 

motivadores diferentes. É o padrão máximo de congruência, representada por subfunções 

localizadas em lados adjacentes do hexágono. Possuem congruência alta os pares realização – 

experimentação e normativa – interativa. 

É importante acrescentar que o não aparecimento das subfunções existência e 

suprapessoal deve-se ao fato de que estes valores corresponderem ao tipo de orientação 

central, o qual apresenta alta congruência com todos os demais valores, haja vista que é a base 

a partir da qual se originam (Gouveia et al., 2008).  

A hipótese de conteúdo deste modelo equivale às seis subfunções valorativas 

derivadas do cruzamento dos eixos que representam suas funções e que são representadas por 

um conjunto específico de valores. A hipótese de estrutura, por sua vez, equivale às próprias 

dimensões funcionais que organizam os valores espacialmente em tipos de orientação pessoal, 

central e social, e tipos motivadores idealista e materialista (Gouveia et al., 2011). 

Diante do exposto, confia-se que a teoria funcionalista dos valores humanos se 

apresenta como uma teoria mais parcimoniosa e integradora que as demais disponíveis na 

literatura, contando com dados transculturais que corroboram suas hipóteses de conteúdo e 

estrutura. Esta teoria é, portanto, adequada para ser empregada no estudo da intenção de voto 

dos indivíduos em candidatos de diferentes perfis de orientação religiosa e nível educacional e 

no conhecimento dos valores que são atribuídos a cada perfil, bem como da congruência entre 
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os valores dos candidatos e possíveis eleitores (participantes), razões pelas quais se justifica 

seu uso na presente dissertação. 

No tópico que segue discorre-se acerca da relação entre os valores e a política, 

traduzindo  as contribuições de Inglehart e Rokeach no tocante aos aspectos políticos de seus 

modelos de valores. Posteriormente serão apresentados alguns estudos em que os valores são 

empregados no conhecimento de fenômenos como a preferência política, por exemplo, 

sobretudo a partir da teoria de Schwartz.  

 

2.4. Valores humanos e política 

Decerto os modelos de valores que se relacionam mais proximamente com a política 

sejam os de Inglehart (1977) e Rokeach (1973), podendo-se falar de “valores políticos”.  Por 

valores políticos entende-se que são princípios normativos e crenças sobre o governo, a 

cidadania e a sociedade; que ajudam os indivíduos a tomar posições em um contexto político 

confuso, unindo atitudes e crenças específicas (Converse, 1964; McCann, 1997).  

Embora não haja consenso sobre a quantidade ou conteúdo desses valores, Schwartz et 

al. (2013) os organizaram em oito dimensões, a saber: (1) moralidade tradicional (a 

sociedade deve proteger as tradições religiosas, a moral e os valores familiares); (2) 

patriotismo cego (as pessoas devem apoiar e não criticar seu país); (3) lei e ordem (o governo 

deve proibir atividades perturbadoras e incitar a obediência à lei); (4) livre iniciativa (o 

governo não deveria se envolver na economia); (5) igualdade (a sociedade deve distribuir 

igualmente oportunidades e recursos); (6) liberdades civis (todos devem ser livres para agir 

pensar da maneira que pensam ser mais apropriada); (7) intervenção militar estrangeira (as 

nações devem utilizar, se preciso,  meios militares para lidar com problemas internacionais); e 

(8) aceitação de imigrantes (imigrantes estrangeiros contribuem positivamente para o país). 
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Inglehart (1977) propõe um modelo de valores materialistas e pós-materialistas. Em 

termos políticos, os valores materialistas de Inglehart têm ênfase na ordem e estabilidade 

social, bem como em governos e economias que as garantam, enquanto os pós-materialistas 

enfatizam as liberdades individuais, a igualdade e preocupações mais abstratas como com o 

meio ambiente. Já Rokeach (1973) define as diferentes ideologias políticas (socialismo, 

conservadorismo, comunismo e fascismo) a partir dos valores de igualdade e liberdade, 

equiparado por Schwartz (2011) aos tipos motivacionais universalismo e autodeterminação, 

respectivamente.  

De acordo com Schwartz (2011) as dimensões básicas dos valores (abertura à 

mudança vs conservação e autotranscendência vs autopromoção) detêm especial relevância 

para o estudo das orientações e comportamentos políticos, podendo ser relacionados a duas 

dimensões fundamentais da ideologia política com base nas quais partidos de vários países se 

diferenciam, são elas: liberalismo clássico e igualitarismo econômico. O liberalismo clássico 

se refere à preservação das liberdades individuais e dos direitos civis, os partidos que 

defendem esta ideologia provavelmente são apoiados por indivíduos para os quais os valores 

autodeterminação, estimulação e hedonismo tenham grande importância, enquanto os partidos 

que defendem o status quo da sociedade certamente são apoiados pelos valores de tradição, 

conformidade e segurança. 

A segunda dimensão da ideologia política, o igualitarismo econômico, consiste na 

igualdade social e econômica mediante uma divisão igualitária dos recursos de uma 

sociedade. As dimensões de autotranscendência e autopromoção são pertinentes para o apoio 

ou oposição a esta ideologia. Partidos que defendam uma política igualitária tendem a ser 

apoiados por pessoas que valorizam mais os valores de universalismo e benevolência, 

enquanto os partidos que são contrários e defendem a retenção de riquezas e as diferenças 
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entre as classes sociais certamente teriam o apoio daqueles indivíduos para os quais os valores 

de realização e poder são priorizados (Schwartz, 2011).   

Desse modo, parece haver uma sólida relação entre os valores humanos e aspectos 

políticos como preferência política, intenção de voto e participação política. Embora Inglehart 

e Rokeach tenham teorizado valores políticos nos universos de seus modelos, a teoria de 

Schwartz é a mais empregada em estudos relacionados à política (Barnea & Schwartz, 1998; 

Caprara, Vecchione, & Schwartz, 2012; Schwartz, 2007; Schwartz et al., 2013; Schwartz & 

Bardi, 1997; Schwartz, Caprara, & Vecchione, 2010; Vecchione et al., 2014; Vecchione, 

Caprara, Dentale, & Schwartz; 2013), certamente por ser a de maior destaque a nível mundial. 

A seguir alguns desses estudos serão descritos. 

Schwartz et al. (2013), utilizando amostras de 15 países, objetivaram verificar a 

hipótese de que os valores individuais dão coerência aos valores políticos. Especificamente, 

estes autores postularam e encontraram resultados que apóiam a hipótese de que os valores 

políticos são organizados na mesma estrutura circular que os valores individuais, 

relacionando-se positivamente com alguns tipos motivacionais e negativamente com outros 

opostos. 

Estes autores argumentam as relações entre os valores individuais e políticos pelo fato 

de que as pessoas tendem a favorecer ideologias e políticas que promovam os valores 

individuais que mais priorizam, da mesma forma se opõem àquelas que os inibam ou 

frustram. Por exemplo, pessoas que atribuem alta prioridade a segurança tendem a favorecer 

políticas nacionalistas por acreditarem que estas prometem maior segurança. Por outro lado, 

pessoas que priorizam em maior medida universalismo tendem a se opor a estas políticas 

nacionalistas porque supostamente tratam com menor igualdade e dignidade aqueles que não 

são membros de determinada cultura.  
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Um segundo estudo, realizado por Schwartz, Caprara e Vecchione (2010), contando 

com dados de italianos adultos durante a eleição nacional italiana de 2006, pretendeu 

verificar, além da similaridade estrutural dos valores individuais e valores políticos, a 

predição da escolha de voto por ambos os tipos de valores, assim como a mediação do efeito 

dos valores individuais na escolha de voto pelos valores políticos. A escolha de voto, nesta 

ocasião, se referiu pela preferência entre as orientações políticas centro-esquerda e centro-

direita, dominantes no contexto político italiano. 

  Precisamente, os resultados encontrados neste estudo indicaram que os valores 

universalismo, benevolência e auto-direção se associam com a preferência de voto pela 

centro-esquerda, enquanto os valores segurança, tradição, conformidade, poder e realização 

associaram-se com a preferência de voto pela centro-direita. No tocante aos valores políticos, 

igualdade, liberdades civis e aceitação de imigrantes correlacionaram com voto pela centro-

esquerda, ao passo que os valores políticos lei e ordem, moralidade tradicional, livre 

iniciativa, intervenção militar e patriotismo cego correlacionaram-se com o voto pela centro-

direita. Finalmente, constatou-se que os valores políticos mediaram a relação entre os valores 

individuais e voto em uma hierarquia valores individuais – valores políticos – voto.  

Em estudo de Vecchione et al. (2014), buscou-se verificar a relação entre os tipos 

motivacionais de valores com o ativismo político em uma amostra de 28 países. O ativismo 

político foi medido com dez afirmativas sobre comportamentos que os indivíduos deveriam 

indicar se realizaram ou não nos últimos 12 meses. Exemplos desses comportamentos são: 

assinar uma petição, doar dinheiro para uma organização política, participar de uma 

manifestação pública, e comprar um produto por uma razão política/étnica/ ambiental.  

Vecchione et al. (2014) observaram que o ativismo político correlacionou-se 

positivamente com as dimensões auto-transcendência e abertura à mudança, sobretudo os 

valores universalismo e autodeterminação. A dimensão valorativa conservação, 
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especialmente os valores conformidade e segurança, ao contrário, mostrou-se negativamente 

relacionada ao ativismo político.  

Estudo semelhante foi realizado por Schwartz (2007), com amostra de 20 países, 

verificando que universalismo, autodeterminação e estimulação apresentaram correlação 

positiva com o ativismo político, enquanto  o valor conformidade correlacionou-se 

negativamente com o ativismo.  

Finalmente, um último exemplo de estudo no qual a teoria de valores Schwartz foi 

empregada na análise de aspectos políticos é aquele realizado por Caprara et al. (2012), o qual 

pretendeu investigar o papel dos valores individuais na identificação daquelas pessoas que se 

abstêm do ato de votar, os não-eleitores. Para tanto, contaram com uma amostra de 1782 

italianos aptos a votar.  

Segundo estes autores, as opções políticas disponíveis oferecem menos oportunidades 

para os não-eleitores afirmarem, protegerem ou alcançarem os valores que priorizam do que 

para os eleitores. As pessoas têm menos razões para votar se não percebem que podem 

afirmar suas identidades e promover seus valores através do voto.  

Pesquisas têm apontado que partidos conservadores de direita dão maior prioridade 

para valores de segurança e poder. Os partidos liberais de esquerda, pelo contrário, atribuem 

maior prioridade aos valores de universalismo (Caprara et al., 2006; 2008).  Neste sentido, 

exercer o voto oferece menos benefícios para pessoas que não atribuem grande importância a 

estes valores. 

Para Caprara et al. (2012), os não-eleitores dão menos importância a universalismo 

que os eleitores de esquerda e menos importância que os eleitores de direita a segurança e 

poder. Além disso, apontam que valores de estimulação e hedonismo são mais importantes 

para os não-eleitores que para os eleitores, quer sejam de esquerda ou direita. 



 
73 

Seus resultados indicaram que de fato os não-eleitores atribuem menos importância 

para valores de universalismo que os eleitores de esquerda e priorizam menos os valores de 

poder e segurança que os eleitores de direita. De forma geral, os não-eleitores atribuíram 

menos importância a seis tipos motivacionais que discriminaram entre eleitores de direita e 

esquerda: universalismo, benevolência, segurança, poder, conformidade e realização. 

Caprara et al. (2012) concluíram que, de forma geral, as prioridades valorativas dos não-

eleitores foram mais ego-centradas que aquelas dos eleitores, pois valorizando estimulação e 

hedonismo focaram em seus interesses pessoais. Ademais, não deram alta prioridade a valores 

como universalismo, benevolência, segurança, tradição ou conformidade; valores que são 

que são focados e que dizem respeito a outras pessoas e a sociedade como um todo. 

Como se percebe, a tipologia de valores proposta por Schwartz tem sido aplicada em 

relação a diferentes variáveis políticas, mostrando que a partir deste construto é possível 

conhecer as preferências e comportamentos políticos dos indivíduos (Silva, 2007), sobretudo 

quando considerados em sistema ou estrutura de valores (Feldman, 2003).  

Já em relação à teoria funcionalista dos valores humanos, adotada nesta dissertação, 

são escassos estudos que a aplicam em relação a esses temas, contudo pode-se pensar 

teoricamente em sua aplicação, como por exemplo, que os valores de tipo motivador idealista 

estariam mais relacionados a políticas liberais e a preferência pela esquerda política, enquanto 

os de motivador materialista a políticas conservadoras e preferência pela direita. A carência 

de estudos dessa natureza com aplicação da teoria de Gouveia, no entanto, torna mais 

relevante o desenvolvimento do presente trabalho, pioneiro na relação entre os valores nesta 

perspectiva e preferência, traduzida em maior intenção de voto, em candidatos de diferentes 

perfis de orientação religiosa e nível educacional.  
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PARTE II – ESTUDOS EMPÍRICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

           3. ESTUDO 1. ASPECTOS RELIGIOSOS, EDUCACIONAIS  E 

VALORATIVOS DA INTENÇÃO DE VOTO 
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Este estudo objetiva conhecer os correlatos e preditores da intenção de voto em 

candidatos políticos hipotéticos de diferentes perfis de orientação religiosa e nível de 

escolaridade, bem como avaliar as preferências de voto dos indivíduos em relação a estes 

perfis; verificar como os diferentes tipos de candidato são descritos a partir de um conjunto de 

atributos; e observar a congruência valorativa entre os valores dos participantes deste estudo e 

os valores por eles atribuídos aos perfis de candidato. Inicialmente, no entanto, convém reunir 

evidências psicométricas iniciais de validade e precisão de dois instrumentos específicos, a 

Escala de Intenção de Voto por Cargos Políticos e a Escala de Participação Política Não-

convencional. Os resultados serão segregados em duas partes, a primeira referente aos 

aspectos psicométricos das medidas mencionadas, e a segunda a respeito da intenção de voto 

e da congruência valorativa. 

 

3.1. Parte 1. Propriedades psicométricas das medidas 

3.1.1. Método 

3.1.1.1. Delineamento 

A etapa inicial do Estudo 1 leva a cabo um delineamento correlacional, ex post facto, 

enfatizando aspectos psicométricos das medidas supracitadas e reunindo evidências iniciais de 

validade e precisão no contexto brasileiro. 

3.1.1.2. Participantes 

 Participaram desta etapa 374 estudantes universitários de duas instituições de ensino 

superior da cidade de João Pessoa – PB, sendo uma pública (53,6%) e outra privada (46,4%). 

Para inclusão no estudo, estes deveriam ter no mínimo 16 anos, uma vez que esta constitui, 

por lei, a idade a partir da qual se tem o direito de exercer o voto no Brasil. Desse modo, as 

idades dos partícipes variaram de 16 a 60 anos (M = 23,7; DP = 7,25), com a maioria do sexo 

feminino (65,4%) e declaradamente solteira (80,1%) e heterossexual (94,6%). Os cursos mais 
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frequentes foram Direito e Psicologia, ambos com um percentual de 33,2%. Tratou-se, 

portanto, de uma amostra de conveniência (não-probabilística).  

3.1.1.3. Instrumentos 

 Os participantes responderam um livreto contendo os instrumentos descritos a seguir, 

os quais são objetos deste tópico.  

Escala de Intenção de Voto por Cargos Políticos: Elaborada no presente estudo, trata-

se de uma medida na qual os indivíduos devem indicar quão dispostos estão a votar em 

determinado candidato para cada um dos cargos eletivos do cenário político brasileiro: 

vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. 

Para fazê-lo, deve-se responder cada um dos 7 itens em uma escala Likert de cinco pontos de 

1–Totalmente indisposto a 5–Totalmente disposto. Este instrumento permite avaliar a intenção 

de voto em diferentes tipos de candidatos descritos, assim como candidatos reais específicos, 

ou até mesmo partidos políticos. Pode-se, ainda, avaliar uma intenção de voto geral a partir da 

soma dos escores de cada cargo. (Ver Anexo 1). 

Escala de Participação Política Não-convencional: Desenvolvida por Contreras-

Ibáñes, Romero e Barragán (2005) no cenário mexicano, trata-se de um instrumento 

constituído por 15 itens que expressam uma série de atividades de participação política não-

convencional, isto é, a participação fora de espaços e órgãos formais e de maneira coletiva, 

como protestos e manifestações (Borba & Ribeiro, 2010; Nicoletti, 2013). Os itens desta 

medida são organizados em três fatores: Demonstração Legal (e.g., Item 8. Distribuir circul

 ares ou manifestos); Uso de Violência (e.g., Item 12. Interditar o trânsito, paralisar as 

ruas ou ocupar edifícios); e Participação Passiva (e.g., Item 3. Pedir ajuda a Deputados e 

Senadores). Os respondentes devem indicar, a partir de uma escala de quatro pontos entre 1- 

Não participaria e 4 – Tenho participado, a disposição para participar de cada uma das 

atividades descritas. (Ver Anexo 2). 
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Questionário Demográfico: Contendo questões como idade, sexo, estado civil e 

orientação sexual, entre outras, com o propósito de permitir a caracterização da amostra.  

3.1.1.4. Procedimento 

 Os dados foram coletados em ambiente coletivo de sala de aula mediante permissão 

das instituições e agendamento prévio com os professores. Embora a aplicação dos 

questionários tenha se dado coletivamente, cada participante respondeu individualmente a um 

livreto contendo os instrumentos e informações de como respondê-los. Durante todo o 

processo, estiveram presentes o pesquisador responsável e colaboradores para instruir os 

participantes sobre a pesquisa e dirimir possíveis dúvidas que por ventura viessem a ter. 

Informou-se o caráter anônimo e voluntário do estudo, assim como que os dados seriam 

tratados conjuntamente e que era possível desistir a qualquer momento sem quaisquer 

consequências. Finalmente, requereu-se que os participantes assinassem um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 13), assegurando as exigências éticas de pesquisas 

que envolvem seres humanos, de acordo com o disposto na resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde. Este estudo obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Lauro Wanderley – UFPB (Protocolo CEP/CCS nº 0269/14).   

3.1.1.5. Análise dos Dados 

 Os dados foram analisados no PASW Statistics, versão 18. Inicialmente realizaram-se 

Análises Multivariadas de Variância (MANOVAs) para verificar o poder discriminativo dos 

itens de cada escala, isto é, sua capacidade de discriminar indivíduos com pontuações 

próximas. Em seguida recorreu-se a Análises dos Componentes Principais (ACP) com o 

objetivo de explorar as estruturas fatoriais das medidas, além de Análises de Consistência 

Interna para observar quão fidedignos são os fatores.  
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3.1.2. Resultados 

 Inicialmente, verificou-se a qualidade métrica dos itens que compõem cada 

instrumento, precisamente se são capazes de diferenciar sujeitos com pontuações próximas. 

Para tanto, computou-se uma pontuação total de cada escala pela soma dos itens e a partir 

desta nova variável criaram-se os grupos-critério inferior e superior (grupos-critério interno) 

com base na mediana. Comparou-se então, por meio de MANOVAs, se as pontuações de cada 

item diferiram significativamente entre os dois grupos.  

 Verificado o poder discriminativo dos itens, buscou-se explorar como seu conjunto se 

organiza em fatores. Para este fim, levaram-se a cabo Análises Fatoriais Exploratórias, 

utilizando o método de componentes principais. Além disso, Análises de Consistência Interna 

serão realizadas para observar indicadores de precisão (alfa de Cronbach) dos fatores.  

 Os resultados destas análises estão reunidos em tópicos específicos para cada 

instrumento. 

 

3.1.2.1. Escala de Intenção de Voto por Cargos Políticos (EIVcp) 

Poder discriminativo dos itens 

 A Tabela 2 mostra os resultados do poder discriminativo de cada item desta medida, 

os quais serão discutidos em seguida. 

 

     Tabela 2  

     Poder discriminativo dos itens da EIVcp 

 

 

Itens 

Grupos Critério 
Contraste 

Inferior Superior 

M DP M DP F p ɳ²p 

1. Vereador 2,23 1,09 3,86 0,80 272,25 0,001 0,42 

2. Prefeito 1,73 0,83 3,68 0,88 477,38 0,001 0,56 

3. Deputado Estadual 1,56 0,70 3,48 0,90 518,69 0,001 0,58 

4. Deputado Federal 1,46 0,67 3,41 0,91 544,64 0,001 0,59 

5. Senador 1,34 0,53 3,35 0,93 642,78 0,001 0,63 

6. Governador 1,32 0,59 3,28 1,01 507,98 0,001 0,57 

7. Presidente 1,26 0,49 3,05 1,18 353,47 0,001 0,48 

     Notas: * Item discriminativo (p<0,05) 
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 Conforme observado na Tabela 2, foi encontrado um efeito principal do conjunto de 

itens em relação aos grupos-critério inferior e superior [ʎ de Wilks = 0,29; F(1, 372) = 128,72, 

p<0,001; tamanho do efeito (ɳ²p) = 0,71]. Nota-se no contraste que todos os sete itens 

mostraram-se discriminativos (p < 0,05), tendo o tamanho de efeito (ɳ²p) variado de 0,42 

(Vereador) a 0,63 (Senador), sendo este último o melhor item. 

Análise Fatorial Exploratória e de Consistência Interna 

Tendo-se visto que todos os itens apresentam capacidade discriminativa e, portanto, 

foram mantidos na medida, buscou-se explorar como se estruturam em termos de fatores. 

Inicialmente, verificou-se a fatorabilidade da matriz de correlação entre os itens da EIVcp 

pelo índice KaiserMeyer-Olkin  (KMO)  e  pelo  teste  de  esfericidade  de  Bartlett.  O 

primeiro considera as correlações parciais entre os itens, sendo aceitáveis índices iguais ou 

superiores a 0,60. O segundo comprova a hipótese de que a matriz de covariância é uma 

matriz de identidade, com valores significativos (p < 0,05) indicando que esta deve ser 

rejeitada e confirmando a pertinência de se realizar a análise (Tabachnick & Fidell, 2007). Os 

índices KMO (0,90) e o teste de esfericidade de Bartlett [χ²(21) = 2962,66, p < 0,001] 

indicaram a pertinência de prosseguir com esta análise. 

  Observou-se inicialmente uma representação gráfica dos valores próprios (critério de 

Cattel) originados desse conjunto de dados, apresentada na Figura 4.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Representação gráfica dos valores próprios da EIVcp 
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De acordo com o observado, este gráfico indica claramente a existência de apenas um 

fator, o qual se destaca dos demais. Embora claro este resultado não é suficiente, sobretudo 

por se tratar de um critério subjetivo (Pasquali, 2012), e, dessa forma, recorreu-se ao critério 

de Kaiser, realizando uma Análise dos Componentes Principais com rotação do tipo varimax. 

A Tabela 3 expõe os resultados desta análise.  

                            

     Tabela 3  

     Estrutura fatorial da EIVcp 

Itens Cargas Fatoriais 

1. Vereador 0,76 

2. Prefeito 0,88 

3. Deputado Estadual 0,91 

4. Deputado Federal 0,92 

5. Senador 0,93 

6. Governador 0,91 

7. Presidente 0,86 

Número de itens 7 

Valor Próprio 5,47 

Variância Explicada 78,2% 

Alfa de Cronbach 0,95 

 

 Observou-se por este critério a existência de um único fator com valor próprio de 5,47, 

o qual explicou 78,2% da variância dos dados e no qual todos os itens saturaram com cargas 

fatoriais acima de |0,30|, valor a partir do qual se considera satisfatório na literatura (Dancey 

& Reidy, 2013; Pasquali, 2003). Estas variaram de 0,76 (Vereador) a 0,93 (Senador), com 

média de 0,88. No que tange à consistência interna deste fator, encontrou-se um alfa de 

Cronbach (α) de 0,95. 

 

3.1.2.2. Escala de Participação Política Não-convencional 

Poder discriminativo dos itens 

 Para o instrumento em questão, pretendeu-se, assim como para o anterior, verificar se 

seus itens podem discriminar pessoas com pontuações próximas, a fim de decidir pela 
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permanência destes entre o conjunto que o compõe. A Tabela 4 resume os resultados da 

MANOVA executada para este fim. 

   Tabela 4  

   Poder discriminativo dos itens da EPPnc 

 

 

Itens 

Grupos Critério 
Contraste 

Inferior Superior 

M DP M DP F p ɳ²p 

1 1,99 0,71 2,60 0,74 63,64 0,001* 0,14 

2 1,69 0,73 2,45 0,70 104,22 0,001* 0,22 

3 1,69 0,67 2,39 0,78 85,31 0,001* 0,18 

4 2,80 0,78 3,34 0,67 50,44 0,001* 0,12 

5 1,83 0,86 2,62 0,86 78,58 0,001* 0,17 

6 1,79 0,74 2,46 0,81 68,79 0,001* 0,15 

7 1,61 0,77 2,66 0,76 172,51 0,001* 0,31 

8 1,55 0,62 2,65 0,79 219,13 0,001* 0,37 

9 1,81 0,71 2,66 0,76 121,72 0,001* 0,24 

10 1,90 0,78 2,97 0,74 183,18 0,001* 0,33 

11 1,15 0,53 1,37 0,72 11,13 0,001* 0,03 

12 1,12 0,38 1,57 0,87 40,65 0,001* 0,10 

13 1,00 0,00 1,17 0,48 22,52 0,001* 0,05 

14 1,01 0,10 1,15 0,55 11,96 0,001* 0,03 

15 1,00 0,00 1,12 0,42 14,48 0,001* 0,03 

     Notas: * Item discriminativo (p<0,05) 

 

Conforme visto, todos os quinze itens da EPPnc mostraram-se capazes de discriminar 

indivíduos entre os grupos-critério inferior e superior (p < 0,05). Ademais, foi observado um 

efeito principal dos itens em relação a estes grupos [ʎ de Wilks = 0,34; F(15, 358) = 44,94, p 

< 0,001; tamanho do efeito (ɳ²p) = 0,65], sendo o item 8 (Distribuir circulares ou manifestos) 

o que se mostrou melhor (ɳ²p = 0,37), enquanto os itens 11 (Recusar-se a pagar as contas 

públicas (água, energia, impostos), 14 (Depredar o patrimônio público para que resolvam o 

que for urgente) e 15 (Obrigar a força que os funcionários resolvam os problemas) 

apresentaram o menor tamanho do efeito, ambos com ɳ²p = 0,03. 

Análise Fatorial Exploratória e de Consistência Interna 

 Com todos os itens desta medida nela mantidos, procurou-se verificar sua estrutura 

fatorial. Previamente observou-se o critério de Cattel, Figura 5, no qual é dúbia a 



 
83 

interpretação acerca do número exato de fatores em que os itens se agrupam, podendo-se 

interpretar a formação de dois ou três fatores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como não foi determinante a representação gráfica do número de componentes, 

recorreu-se ao critério de Kaiser, no qual se pode ter maior confiança. Para tanto, realizou-se 

uma Análise de Componentes Principais, com O KMO = 0,81 e o teste de esfericidade de 

Bartlett [χ²(105) = 1362,96, p < 0,001] indicando a pertinência de executá-la. Utilizou-se, tal 

como no estudo original do desenvolvimento deste instrumentos (Contreras-Ibáñes et al., 

2005), rotação do tipo oblimin. Os resultados são reunidos na Tabela 5. 

       
             

  

Figura 4. Representação gráfica dos valores próprios da EPPNC 
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              Tabela 5  

           Estrutura fatorial da EPPNC 

Itens 

Cargas Fatoriais 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 

7 0,81 0,69 0,24 

8 0,81 0,17 0,28 

10 0,69 0,20 0,29 

6 0,51 -0,10 0,46 

4 0,47 0,08 0,25 

5 0,47 0,03 0,42 

14 0,13 0,83 -0,01 

13 0,24 0,74 0,03 

15 0,08 0,73 0,04 

12 0,42 0,60 -0,14 

11 0,00 0,37 0,11 

3 0,25 0,10 0,78 

1 0,26 0,02 0,74 

2 0,37 0,10 0,62 

9 0,49 0,05 0,61 

Número de itens 6 5 4 

Valor Próprio 3,94 2,23 1,18 

Variância Explicada 26,2% 14,8% 7,9% 

Alfa de Cronbach 0,74 0,62 0,69 

Notas: Fator 1 =Demonstração Legal; Fator 2 =  

Uso de Violência; Fator 3 = Participação Passiva. 

  

Foram observados três fatores com valores próprios superiores a 1, os quais 

explicaram conjuntamente 49% da variância dos dados. O Fator 1 (Demonstração Legal) foi 

integrado por seis itens cujas cargas fatoriais que variaram de 0,47 a 0,81, com média de 0,62; 

este apresentou valor próprio de 3,94, explicando 26, 2%  da variância e com índice de 

precisão (alfa de Cronbach) de 0,74, sendo entre as três dimensões a mais fidedigna. Os cinco 

itens do Fator 2 (Uso de Violência) apresentaram cargas entre 0,37 e 0,83, com média de 0,65; 

seu valor próprio foi de 2,23, explicou 14,8% da variância e seu alfa de Cronbach foi de 0,62. 

Por último, o Fator 3 (Participação Passiva), formado por quatro itens, apresentou valor 

próprio de 1,18, explicou 7,9%  da variância dos dados e obteve um índice de consistência 

interna de 0,69; as cargas fatoriais de seus itens variaram de 0,61 a 0,78, com média de 0,68.  
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3.2. Parte 2. Correlatos, preditores e preferências da intenção de voto  

3.2.1. Método 

3.2.1.1. Delineamento e Hipóteses 

 A segunda etapa do Estudo 1 obedeceu a um delineamento quase-experimental ex post 

facto, o qual contou com a descrição de 13 perfis de um candidato político hipotético, sendo 

12 perfis gerados a partir da combinação das variáveis Orientação Religiosa (Católico, 

Evangélico, Teísta e Ateu) x Nível de Escolaridade (Ensino Fundamental, Ensino Médio e 

Ensino Superior) , além de um perfil controle em que tais características não foram indicadas. 

Teve-se, portanto, um delineamento 3x4. As seguintes hipóteses foram elaboradas: 

Hipóteses referentes ao papel das crenças e práticas religiosas na intenção de voto 

Hipótese 1.1. As crenças católicas serão positivamente correlacionadas com a intenção de 

voto no candidato católico.  

Hipótese 1.2. As práticas católicas serão positivamente correlacionadas com a intenção de 

voto no candidato católico.  

Hipótese 1.3. As crenças protestantes serão positivamente correlacionadas com a intenção de 

voto no candidato evangélico.  

Hipótese 1.4. As práticas protestantes serão positivamente correlacionadas com a intenção de 

voto no candidato evangélico.  

Hipóteses referentes às preferências na intenção de voto 

Hipótese 2.1. Haverá preferência na intenção de voto para candidatos de orientação religiosa 

cristã.  

Hipótese 2.2. Haverá preferência na intenção de voto para candidatos de maior nível 

educacional. 

Hipóteses referentes à congruência entre os valores dos perfis de candidato e dos 

participantes 
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Hipótese 3.1. Haverá congruência geral entre os valores dos participantes e aqueles atribuídos 

aos perfis de candidato. 

Hipótese 3.2. Haverá congruência mais forte entre todas as subfunções dos participantes e 

aquelas atribuídas ao candidato em que votariam. 

Hipóteses referentes aos valores atribuídos aos perfis de candidato  

Hipótese 4.1. Os valores normativos serão atribuídos em maior medida aos candidatos de 

orientação religiosa cristã. 

Hipótese 4.2. Os valores de experimentação serão atribuídos em maior medida ao candidato 

ateu. 

3.2.1.2. Participantes 

 Participaram desta etapa 351 estudantes universitários de duas universidades de João 

Pessoa – PB, uma pública (55,3%) e outra privada (44,7%). Contou-se então com uma 

amostra de conveniência (não-probabilística). As idades dos participantes variaram de 16 a 60 

anos (M=23,69; DP=7,28), com a maioria do sexo feminino (66,1%) e declaradamente 

solteira (80,6%), heterossexual (94,5%) e católica (48,7%). Quando perguntados sobre a 

importância da religião em suas vidas, 52,5% dos sujeitos indicaram ser totalmente 

importante. 

3.2.1.3. Instrumentos 

 Os participantes receberam um questionário contendo um dos trezes perfis de 

candidato anteriormente mencionados, os quais podem ser verificados no Anexo 3. Assegura-

se que a distribuição dos questionários e, por conseguinte, os perfis que cada indivíduo 

recebeu foram totalmente aleatórios.  Sobre os candidatos descritos, pediu-se que 

respondessem os seguintes instrumentos:  

Escala de Intenção de Voto por Cargos Políticos: Conforme descrita no tópico 3.1.1.3. 
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Questionário dos Valores Básicos: Elaborada inicialmente com 66 itens (Gouveia, 

1998), esta medida passou por modificações que resultaram em versões de 24 (Gouveia, 

2003) e 18 itens (Gouveia et al., 2008), sendo esta última a mais amplamente empregada, e 

adotada nesta dissertação. Seus itens são distribuídos em seis subfunções valorativas 

(Experimentação, Realização, Suprapessoal, Existência, Interativa e Normativa), e cada um 

conta com dois descritores, a exemplo de Tradição (seguir as normas sociais do seu país; 

respeitar as tradições da sociedade), devendo ser respondidos em uma escala de sete pontos 

entre 1–Totalmente não importante e 7–Totalmente importante, indicando a importância de 

cada valor como princípio-guia na vida dos indivíduos. No âmbito deste trabalho, utilizou-se 

este instrumento primeiramente para que os participantes indicassem os valores que 

percebiam como princípios-guia na vida dos candidatos descritos e, em seguida, em suas 

próprias vidas. Evidências de sua adequação psicométrica são reunidas na literatura (Gouveia, 

2013; Medeiros et al., 2012), corroborando as hipóteses de estrutura e conteúdo dos valores. 

(Ver Anexo 4) . 

Além desses instrumentos, solicitou-se que os partícipes respondessem também uma 

lista de atributos em relação aos perfis de candidato. Estes atributos foram retirados do estudo 

realizado por Rodrigues et al. (1988) sobre a imagem do político brasileiro, e são divididos 

em Positivos (responsável, competente, culto, preocupado com o bem comum, hábil e bem 

intencionado), Negativos (embromador, esperto, corrupto, omisso, oportunista, ambicioso, 

egoísta) e Ambíguo (esforçado). O atributo esperto foi incluído entre os negativos por se 

referir à utilização de habilidades pessoais em benefício próprio, em vez de para o bem 

comum, e o esforçado definido como ambíguo, pois de acordo com Rodrigues et al. (1988) 

denota em nossa cultura um sentido de trabalhador e esforçado, mas também de consolo para 

quem não é tão talentoso. Deve-se indicar em que medida cada um dos atributos descreve o 

referido candidato, considerando uma escala de respostas entre 1–Nada e 6– Totalmente. 
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Neste caso, não se trata exatamente de uma medida, mas apenas de uma lista de caráter 

descritivo. (Ver Anexo 5). 

Na segunda parte do questionário, foram incluídas medidas com o propósito de 

conhecer padrões de comportamentos das pessoas quanto a práticas e crenças religiosas e sua 

participação política não-convencional em relação à intenção de voto, bem como os valores 

que declaram ser importantes na própria vida. Os instrumentos utilizados para este fim são 

descritos abaixo. 

Escala de Práticas Religiosas: Desenvolvida por Meira, Gouveia, Socorro, Oliveira e 

Silva Filho (2001), este instrumento teve suas propriedades psicométricas revisadas por 

Santos (2008), o qual encontrou índices de ajuste que confirmam o modelo de três fatores 

equivalente às Práticas Católicas (α=0,85), Espíritas (α=0,65) e Protestantes (α=0,78). Seus 

16 itens são respondidos em uma escala Likert de 1–Nunca a 5–Sempre. (Ver Anexo 6). 

Escala de Crenças Religiosas: Elaborada por Andrade, Gouveia, Jesus, Santos e Lopes 

de Andrade (2001), esta medida avalia a concordância dos indivíduos quanto a diferentes 

crenças religiosas. Santos (2008) encontrou evidências de validade e precisão da referida 

escala, observando índices de ajuste satisfatórios para sua estrutura de três fatores: Crenças 

Católicas (α=0,89), Espíritas (α=0,84) e Protestantes (α=0,60). Este instrumento é composto 

por 18 itens que devem ser respondidos em uma escala do tipo Likert  entre 1–Discordo 

totalmente e 7–Concordo totalmente. (Ver Anexo 7). 

Escala de Participação Política Não-convencional: Conforme descrita no tópico 

3.1.1.3. 

Questionário Demográfico: Conjunto de variáveis que possibilitam a caracterização 

da amostra utilizada, tal como sexo, idade, orientação religiosa, nível de religiosidade, estado 

civil e orientação sexual, entre outras. 



 
89 

3.2.1.4. Procedimento 

 Utilizou-se o mesmo procedimento descrito no tópico 3.1.1.4. 

3.2.1. 5. Análise dos Dados 

Os dados foram tabulados e analisados no pacote estatístico PASW Statistics, versão 

18. Foram realizadas análises descritivas, correlações não-paramétricas e paramétricas, 

regressões lineares múltiplas, testes t de Student, análises de variânica (ANOVA) e análises 

multivariadas e variância (MANOVA).  

 

3.2.2. Resultados 

3.2.2.1. Correlatos e Preditores da Intenção de Voto Geral 

 Neste tópico pretende-se conhecer as variáveis que se relacionam com a intenção de 

voto geral, bem como aquelas que podem explicá-la, por perfis de orientação religiosa do 

candidato hipotético. Ressalva-se que, neste caso, a intenção de voto geral equivale à soma 

das intenções de voto para cada um dos sete cargos eletivos e que os perfis de candidato 

foram condensados, para simplificar os resultados, apenas em católico, evangélico, teísta e 

ateu, sendo cada um computado pela soma dos perfis de mesma orientação religiosa e 

diferentes níveis de escolaridade, por exemplo, o perfil de candidato evangélico consiste na 

soma dos perfis evangélicos com nível de escolaridade fundamental, médio e superior.  

Com isso, tiveram-se como variáveis de interesse as subfunções valorativas atribuídas 

aos perfis do candidato hipotético e os valores dos próprios participantes, além das dimensões 

da participação política não-convencional, das crenças e das práticas religiosas. A Tabela 6 

apresenta as correlações de Pearson entre essas variáveis e a intenção de voto geral nos perfis 

de candidato.  
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Tabela 6  

Correlatos da intenção de voto geral por perfis de candidato 

                                                         Candidato  

                                                          Católico 

Candidato  

Evangélico 

Candidato  

Teísta 

Candidato  

Ateu 

Valores atribuídos aos candidatos 

Experimentação  -0,15 0,03 -0,19 0,16 

Realização  0,10 0,16 -0,10 0,06 

Existência  -0,00 0,16 -0,09 -0,08 

Suprapessoal  0,27* 0,14 -0,03 0,20 

Interativa  -0,05 0,06 -0,12 0,23* 

Normativa  0,16 0,16 -0,10 -0,02 

Valores dos participantes 

Experimentação  -0,13 -0,20 0,14 0,18 

Realização -0,05 -0,18 0,02 0,10 

Existência  -0,05 -0,14 -0,22* -0,07 

Suprapessoal  0,03 -0,21 0,00 0,01 

Interativa  -0,06 -0,14 -0,12 0,00 

Normativa  0,09 0,11 -0,19 -0,19 

Participação Política Não-convencional 

Demonstração Legal 0,07 -0,02 -0,00 0,23* 

Uso de Violência -0,16 -0,05 -0,03 0,04 

Participação Passiva 0,25* 0,00 0,23* 0,01 

Crenças Religiosas 

Crenças Católicas 0,22* -0,23* -0,05 0,07 

Crenças Protestantes 0,15 0,40** -0,19 -0,24* 

Crenças Espíritas -0,13 -0,41** 0,05 -0,07 

Práticas Religiosas 

Práticas Católicas 0,21 -0,23* -0,06 0,05 

Práticas Protestantes 0,14 0,23* -0,04 -0,11 

Práticas Espíritas 0,00 -0,11 0,22* -0,19 

Notas: *p < 0,05; **p < 0,001 

 

Como se observa, a intenção de voto geral para o candidato descrito como católico se 

correlacionou significativa e positivamente com os valores da subfunção suprapessoal 

atribuídos a este candidato (r = 0,27,  p < 0,05), com participação passiva (r = 0,25,  p < 

0,05) e com as crenças católicas (r = 0,22,  p < 0,05), sendo aceita a hipótese 1.1 e rejeitada a 

hipótese 1.2. A intenção de voto geral no perfil de candidato evangélico apresentou 

correlações positivas com as crenças protestantes (r = 0,40,  p < 0,001), práticas protestantes 

(r = 0,23,  p < 0,05) e negativamente com as crenças católicas (r = -0,23,  p < 0,05), práticas 

católicas (r = -0,23,  p < 0,05) e crenças espíritas (r = -0,41,  p < 0,001), sendo corroboradas 

as hipóteses 1.3 e 1.4.  

Em relação à intenção de voto no candidato teísta, esta se correlacionou diretamente 

com a participação passiva (r = 0,23,  p < 0,05) e práticas espíritas (r = 0,22,  p < 0,05) e 
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inversamente com a subfunção existência (r = -0,22,  p < 0,05) dos valores dos partícipes. Já a 

intenção geral em votar no candidato descrito como ateu correlacionou-se negativamente com 

as crenças protestantes (r = -0,24,  p < 0,05) e positivamente com a subfunção interativa (r = 

0,23,  p < 0,05) dos valores atribuídos a este perfil de candidato  e com o fator demonstração 

legal (r = 0,23,  p < 0,05) da participação política não-convencional. 

 Verificando-se quais variáveis são significativamente relacionadas com as intenções 

de voto para cada perfil de candidato, pretende-se também conhecer quais delas podem 

explicar tais intenções. Para tanto, recorreu-se uma Análise de Regressão Múltipla, utilizando 

o método stepwise com o propósito de reduzir o efeito de multicolinariedade. Foram incluídas 

nas equações de regressão para cada intenção de voto apenas as variáveis que se 

correlacionaram de maneira significativa com a intenção para cada perfil. A Tabela 7 reúne os 

resultados dessas análises. 

 

Tabela 7  

Preditores da intenção de voto geral por perfis de candidato 

 Preditores R R²ajustado F B Beta t 

C
a
tó

li
co

 

Suprapessoal (perfis) 0,27 0,06 F(79) = 6,56 1,86 0,29 2,84* 

Participação passiva 0,37 0,11 F(78) = 6,26 2,99 0,24 2,32* 

Crenças católicas 0,43 0,15 F(77) = 5,95 0,95 0,22 2,17* 

E
v

a
n

g
él

ic
o
 Crenças espíritas 4,14 0,16 F (79) = 16,34 -1,21 -0,26 -2,61* 

Crenças protestantes 0,51 0,25 F (78) = 14,31 2,15 0,36 3,65** 

Práticas católicas 0,55 0,28 F (77) = 11,41 -1,52 -0,21 -2,09* 

T
eí

st
a
 

Participação Passiva 0,23 0,04 F (79) = 4,46 2,89 0,23 2,11* 

A
te

u
 Crenças protestantes 0,24 0,04 F (79) = 4,95 -1,56 -0,23 -2,12* 

Interativa (perfil) 0,33 0,09 F (78) = 4,88 1,50 0,23 2,14* 

Notas: *p < 0,05; **p < 0,001 
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As três variáveis que se correlacionaram à intenção de voto geral no candidato católico 

também atuaram como preditoras desta: os valores suprapessoais atribuídos ao candidato 

católico (β = 0, 29, p < 0,05), a participação política passiva (β = 0, 24, p < 0,05) e as crenças 

católicas (β = 0, 22, p < 0,05). Conjuntamente, essas três variáveis explicaram 15% 

(R²ajustado) da variância total da intenção de votar neste perfil de candidato. 

A intenção de voto no candidato evangélico, por sua vez, pode ser explicada por três 

das cinco variáveis incluídas no modelo de regressão: crenças espíritas (β = -0, 26, p < 0,05), 

crenças protestantes (β = 0, 36, p < 0,001) e práticas católicas (β = -0, 21, p < 0,05). Essas 

variáveis explicaram em conjunto 28% da variância.  

Para o candidato teísta, apenas a participação passiva (β = 0, 23, p < 0,05) contribuiu 

para a intenção de votar neste perfil, no entanto explicando apenas 4% da variância dessa 

intenção.  

Finalmente, a intenção de voto no candidato ateu teve como preditores significativos 

as variáveis crenças protestantes (β = -0, 23, p < 0,05) e os valores interativos atribuídos a 

este candidato (β = 0, 23, p < 0,05), os quais explicaram 9% da variância.  

Percebe-se a partir dos correlatos e preditores das intenções de voto para os perfis de 

candidatos políticos de diferentes orientações religiosas a influência mais relevante de 

variáveis como as crenças e a participação política não-convencional. Precisamente, as 

crenças de determinada religião correlacionaram-se positivamente com candidatos descritos 

como sendo daquela orientação religiosa, e inversamente com candidatos como sendo de 

outra orientação. No tocante à participação política, o fator participação passiva predisse 

significativamente a intenção de voto no candidato católico e no candidato teísta, decerto por 

se tratar de uma forma de participação mais branda e ociosa. 
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Adiante verifica-se como os indivíduos definem diferentes perfis de candidato em 

termos de atributos positivos, negativos e ambíguo. Nesta ocasião, os perfis serão 

considerados independentemente. 

 

3.2.2.2. Atributos por perfis de candidato 

 Neste ponto, objetiva-se verificar em que medida cada atributo foi direcionado aos 

treze perfis de candidato político hipotético. Para tornar mais clara e parcimoniosa a 

apresentação dos resultados destas análises descritivas, os atributos foram divididos em 

subtópicos equivalente àqueles positivos, negativos, e ambíguo, como segue. 

Atributos positivos  

 A Tabela 8 apresenta as médias dos atributos positivos direcionadas a cada perfil de 

candidato, as quais serão posteriormente descritas. 

Tabela 8  

Médias dos atributos positivos por perfis 

 

Perfis 

Atributos 

Responsável Competente Culto Preocupado com o 

bem comum 

Hábil Bem 

intencionado 

C 3,55 3,66 3,40 4,11 4,00 4,11 

Ca/EF 3,33 2,70 2,29 3,48 2,74 3,43 

Ca/EM 3,24 2,85 2,44 3,00 3,11 3,18 

Ca/ES 3,81 3,81 4,11 3,57 3,70 3,76 

Ev/EF 2,90 2,78 2,40 3,37 3,35 3,33 

Ev/EM 3,70 3,22 2,66 3,33 3,44 3,44 

Ev/ES 3,75 3,72 3,93 3,80 3,47 4,21 

Te/EF 3,24 2,73 2,74 3,68 2,84 3,65 

Te/EM 3,57 3,54 3,00 3,89 3,51 3,95 

Te/ES 3,61 3,75 3,81 3,56 3,68 3,61 

At/EF 3,49 3,32 2,30 3,52 3,44 3,48 

At/EM 2,96 2,61 2,74 3,15 3,41 3,48 

At/ES 3,89 3,52 3,63 3,74 3,74 3,87 

Notas: C=Controle; Ca/EF=Católico com Ensino Fundamental; Ca/EM=Católico com Ensino 

Médio; Ca/ES=Católico com Ensino Superior; Ev/EF=Evangélico com Ensino Fundamental; 

Ev/EM=Evangélico com Ensino Médio; Ev/ES=Evangélico com Ensino Superior; 

Te/EF=Teísta com Ensino Fundamental; Te/EM=Teísta com Ensino Médio; Te/ES=Teísta 

com Ensino Superior; At/EF=Ateu com Ensino Fundamental; At/EM=Ateu com Ensino 

Médio e At/ES=Ateu com Ensino Superior.  
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 Observou-se, no caso dos atributos positivos, que o perfil visto como mais responsável 

foi o do candidato Ateu com Ensino Superior (M = 3,89, DP = 1,31), enquanto o menos 

responsável foi o Evangélico com Ensino Fundamental (M = 2,90, DP = 1,05). O perfil que 

obteve maior média no atributo competente foi o Católico com Ensino Superior (M = 3,81, 

DP = 1,00), enquanto o com menor média foi o Ateu com Ensino Médio (M = 2,61, DP = 

1,09). No atributo culto, obteve maior média o perfil Católico Ensino Superior (M = 4,11, DP 

= 1,36) e menor média o Católico com Ensino Fundamental (M = 2,29, DP = 1,23). O perfil 

Controle foi o visto como mais preocupado com o bem comum (M = 4,11, DP = 1,42), 

enquanto o Católico com Ensino Médio foi o visto como menos preocupado com o bem 

comum (M = 3,00, DP = 1,03). Em relação ao atributo hábil, a maior média foi dada ao perfil 

Controle (M = 4,00, DP = 1,35) e menor ao Católico com Ensino Fundamental (M = 2,74; DP 

= 1,22). Finalmente, o perfil Evangélico com Ensino Superior foi o visto como mais bem 

intencionado (M = 4,21, DP = 0,93) e o Católico com Ensino Médio como o menos bem 

intencionado (M = 3,18, DP = 1,00). 

 Percebe-se que para os atributos positivos, de modo geral e independente de 

orientação religiosa, foram vistos como mais responsáveis, competentes, cultos, preocupados 

com o bem comum, hábeis e bem intencionados os perfis de candidato de nível de 

escolaridade superior. 

 A seguir, são explorados os atributos negativos. 

Atributos negativos 

 As médias dos atributos negativos para cada perfil são apresentadas na Tabela 9.  
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Tabela 9  

Médias dos atributos negativos por perfis 

 

Perfis 

Atributos 

Corrupto Oportunista Embromador Omisso Ambicioso Egoísta Esperto 

C 2,16 3,11 3,06 2,63 4,00 2,24 4,22 

Ca/EF 1,90 3,29 2,99 2,40 3,66 2,39 4,11 

Ca/EM 2,30 3,07 2,80 2,55 3,85 2,63 4,11 

Ca/ES 2,33 3,19 2,74 2,29 3,89 2,14 4,44 

Ev/EF 2,56 3,15 3,06 2,48 3,92 2,69 3,89 

Ev/EM 2,29 3,26 3,03 2,46 4,14 2,76 4,22 

Ev/ES 1,87 2,93 2,35 1,96 3,47 2,63 3,94 

Te/EF 2,75 3,08 3,32 2,79 3,96 2,62 4,12 

Te/EM 2,14 2,74 2,52 2,31 3,59 2,33 4,40 

Te/ES 2,59 3,52 2,99 2,83 4,18 2,80 4,59 

At/EF 2,43 2,89 3,09 2,53 4,66 2,60 4,46 

At/EM 2,70 3,12 2,98 2,66 4,22 3,26 3,75 

At/ES 2,52 2,96 2,36 2,53 4,00 2,96 4,03 

Notas: C=Controle; Ca/EF=Católico com Ensino Fundamental; Ca/EM=Católico com Ensino 

Médio; Ca/ES=Católico com Ensino Superior; Ev/EF=Evangélico com Ensino Fundamental; 

Ev/EM=Evangélico com Ensino Médio; Ev/ES=Evangélico com Ensino Superior; 

Te/EF=Teísta com Ensino Fundamental; Te/EM=Teísta com Ensino Médio; Te/ES=Teísta 

com Ensino Superior; At/EF=Ateu com Ensino Fundamental; At/EM=Ateu com Ensino 

Médio e At/ES=Ateu com Ensino Superior.  

No que concerne aos atributos negativos, foi visto como mais corrupto o perfil Teísta 

com Ensino Fundamental (M = 2,75, DP = 1,39) e como menos corrupto o Evangélico com 

Ensino Superior (M = 1,87, DP = 0,95). O candidato descrito como Teísta com Ensino 

Superior foi aquele com maior média no atributo oportunista (M = 3,52,DP = 1,25), enquanto 

aquele descrito como Teísta com Ensino Médio obteve menor média (M = 2,74, DP = 1,60) 

neste atributo. No caso do atributo embromador, observou-se maior média para o perfil Teísta 

com Ensino Fundamental (M = 3,32, DP = 1,11) e menor para o Evangélico com Ensino 

Superior (M = 2,35, DP = 0,99). Foi visto como mais omisso o candidato Teísta com Ensino 

Superior (M = 2,83, DP = 1,37) e como menos omisso o Evangélico com Ensino Superior (M 

= 1,96, DP = 1,04). A maior média no atributo ambicioso foi observada no perfil Ateu com 

Ensino Fundamental (M = 4,66, DP = 1,14), enquanto a menor no perfil Evangélico com 

Ensino Superior (M = 3,47, DP = 1,04). Definiu-se como mais egoísta o perfil Ateu com 

Ensino Médio (M = 3,26, DP = 1,57) e como menos egoísta o Católico com Ensino Superior 
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(M = 2,14, DP = 0,94). Por fim, o perfil Teísta com Ensino Superior foi o caracterizado como 

mais esperto (M = 4,59, DP = 1,00), e como menos esperto o Ateu com Ensino Médio (M = 

3,75, DP = 1,56). 

Embora não haja para os atributos negativos um direcionamento claro e direto a um 

padrão de perfil de candidato, pode-se ver que de maneira geral há uma tendência a atribuí-los 

em maior medida aos perfis definidos como teísta, em que não há especificação de religião, e 

ateu, o que pode ser observado nas comparações das médias extremas para cada atributo entre 

os perfis.  

Ambíguo 

 No caso específico com atributo esforçado, o único definido como ambíguo, a maior 

média foi dada ao perfil Ateu com Ensino Superior (M = 4,29, DP = 0,95), enquanto o perfil 

Evangélico com Ensino Fundamental foi aquele com menor média (M=3,21, DP=1,30). 

Tabela 10  

Médias do atributo ambíguo por perfis 

 

Perfis 

Atributo 

Esforçado 

C 4,18 

Ca/EF 3,28 

Ca/EM 3,40 

Ca/ES 3,89 

Ev/EF 3,21 

Ev/EM 3,89 

Ev/ES 3,98 

Te/EF 3,62 

Te/EM 3,84 

Te/ES 3,88 

At/EF 3,84 

At/EM 3,50 

At/ES 4,29 

Notas: C=Controle; Ca/EF=Católico com Ensino Fundamental; Ca/EM=Católico com Ensino 

Médio; Ca/ES=Católico com Ensino Superior; Ev/EF=Evangélico com Ensino Fundamental; 

Ev/EM=Evangélico com Ensino Médio; Ev/ES=Evangélico com Ensino Superior; 

Te/EF=Teísta com Ensino Fundamental; Te/EM=Teísta com Ensino Médio; Te/ES=Teísta 

com Ensino Superior; At/EF=Ateu com Ensino Fundamental; At/EM=Ateu com Ensino 

Médio e At/ES=Ateu com Ensino Superior.  
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 Como para os atributos negativos, para este ambíguo também houve maior 

caracterização dos perfis de ambas as orientações religiosas com maior nível de escolaridade 

como sendo mais esforçados. Talvez esse padrão se deva ao fato de os participantes do estudo 

em questão terem compreendido o referido atributo mais em um sentido de trabalhador, do 

que como um consolo para quem não é tão talentoso.  

 Verificadas as medidas em que cada atributo, positivos, negativos e ambíguo foram 

atribuídos a cada perfil de candidato, objetiva-se também avaliar a existência de diferenças 

significativas estatisticamente entre essas atribuições. Para este fim, propões o tópico 

seguinte. 

 

3.2.2.3. Diferenças de atributos entre os perfis 

Uma Análise Multivariada de Variância (MANOVA) foi realizada com o propósito de 

verificar a existência de diferenças entre as médias dos atributos no diferentes perfis de 

candidato. Observou-se um efeito principal desses perfis em relação aos atributos [ʎ de Wilks 

= 0,45; F(14, 168) = 1,60, p < 0,001; tamanho do efeito (ɳ²p) = 0,06]. 

Testes post hoc foram realizados a fim de comparar os grupos. Optou-se pelo teste de 

Tukey pelo fato de ser um teste conservador e indicado quando se tem um tamanho amostral 

igual nas condições (perfis; n = 27), além de ser adequado quando se testa uma grande 

quantidade de médias, isto é, quando é grande o número de comparações (Field, 2009).  

Foram observadas diferenças estatisticamente significativas apenas para os atributos 

culto [F(12,338) = 8,02, p < 0,001; ɳ²p = 0,22], competente [F(12,338) = 5,57, p < 0,001; ɳ²p 

=0,14]  e hábil [F(12,338) = 3,35, p = 0,018; ɳ²p = 0,06], as quais são descritas nos parágrafos 

seguintes.  

O maior número de diferenças significativas foi observado para o atributo culto. 

Precisamente, o perfil Controle (M = 3,40, DP = 1,30) foi definido como mais culto que os 
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perfis Católico com Ensino Fundamental (M = 2,29, DP = 1,23) e Ateu com Ensino 

Fundamental (M = 2,30, DP = 1,20). Os candidatos descritos como Católico com Ensino 

Fundamental (M = 2,29, DP = 1,23) e Católico com Ensino Médio (M = 2,44, DP = 1,12) 

foram caracterizados como menos cultos que os Católico (M = 4,11, DP = 1,36), Evangélico 

(M = 3,93, DP = 0,95), Teísta (M = 3,81, DP = 1,00) e Ateu (M = 3,63, DP = 1,27), ambos 

com Ensino Superior. O perfil Católico com Ensino Superior (M = 4,11, DP = 1,36) foi 

descrito também como mais culto que os Evangélicos com Ensino Fundamental (M = 2,40, 

DP = 0,93) e Médio (M = 2,66, DP = 1,10), Teístas com Ensino Fundamental (M = 2,74, DP 

= 0,98) e Médio (M = 3,00, DP = 1,35), e Ateu com Ensino Fundamental (M = 2,30, DP = 

1,20) e Médio (M = 2,11, DP = 1,63).  

Os perfis Evangélicos com Ensino Fundamental (M = 2,40, DP = 0,93) e Médio (M = 

2,66, DP = 1,10) foram significativamente vistos como menos cultos que os Evangélico (M = 

3,93, DP = 0,95) e Teísta (M = 3,81, DP = 1,00) com Ensino Superior. Além disso, o 

candidato Evangélico com Ensino Fundamental (M = 2,40, DP = 0,93) foi também em menor 

medida definido como culto que o Ateu com Ensino Superior (M = 3,63, DP = 1,27). O perfil 

de candidato Evangélico com Ensino Superior obteve média significativamente maior (M = 

3,93, DP = 0,95) que os Teísta com Ensino Fundamental (M = 2,74, DP = 0,98), Ateu com 

Ensino Fundamental (M = 2,30, DP = 1,20) e Ateu com Ensino Médio (M = 2,74, DP = 1,63). 

O perfil Teísta com Ensino Superior foi descrito com mais culto (M = 3,93, DP = 0,95) 

quando comparado ao Ateu com Ensino Fundamental (M = 3,93, DP = 0,95), este último 

obteve também menor média que o Ateu com Ensino Superior (M = 3,93, DP = 0,95).  

Em relação ao atributo competente, o perfil Católico com Ensino Fundamental (M = 

2,70, DP = 0,99) configurou-se como menos competente que os perfis Católico (M = 3,81, 

DP = 1,00), Evangélico (M = 3,72, DP = 0,85) e Teísta (M = 3,75, DP = 0,97), ambos com 

Ensino Superior. Diferenças foram encontradas também entre o perfil Católico com Ensino 
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Superior (M = 3,81, DP = 1,00), e os Evangélico (M = 2,78, DP = 0,85), e Teísta (M = 2,73, 

DP = 1,00) com Ensino Fundamental e Ateu com Ensino Médio (M = 2,61, DP = 1,09), com o 

primeiro perfil sendo julgado como mais competente.  

Finalmente, os perfis Evangélico (M = 3,72, DP = 0,85) e Teísta com Ensino Superior 

(M = 3,75, DP = 0,97) foram definidos pelos participantes como mais competentes que os 

perfis Teísta com Ensino Fundamental (M = 2,73, DP = 1,00) e Ateu com Ensino Médio (M = 

2,61, DP = 1,09). 

A única diferença estatisticamente significativa quando foram comparados os diversos 

perfis de candidato em relação ao atributo hábil foi encontrada entre o perfil Controle (M = 

4,00, DP = 1,35) e Católico com Ensino Fundamental (M = 2,74, DP = 1,22), sendo o último 

menos hábil segundo os respondentes.  

Neste sentido, nota-se que os perfis de candidato com maior nível educacional foram 

definidos como sendo mais cultos, competentes e hábeis que aqueles com baixa escolaridade 

descrita. No que diz respeito à orientação religiosa, parece não haver tanta implicação na 

caracterização por esses atributos, uma vez que perfis de mesma orientação diferiram entre si 

em razão do nível de escolaridade. 

 

3.2.2.4. Intenção de voto por perfis de candidato 

O corrente tópico pretende verificar a intenção de voto em cada um dos treze perfis de 

candidato hipotético para os sete cargos políticos. Para alcançar este objetivo, realizou-se uma 

MANOVA, tendo como variáveis-critério (dependentes) as intenções de voto para cada um 

dos cargos políticos, e como fatores (grupos) os perfis de candidato. Acentua-se que o 

interesse maior é verificar quais perfis diferem significativamente na intenção de voto dentro 

de cada cargo político, dessa forma recorreu-se diretamente à MANOVA, em vez de esboçar 

estatísticas descritivas de cada perfil para cada cargo.      
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Objetiva-se ainda verificar a intenção de voto geral em cada um dos perfis a partir de 

uma ANOVA, tendo como variável dependente (VD) a intenção de voto geral, computada a 

partir da soma das pontuações da intenção para cada cargo, e como níveis da variável 

independente (VI) os perfis de candidato.  

Intenção de voto por cargos 

Os resultados da MANOVA indicaram haver um efeito principal dos perfis de 

candidato em relação aos diferentes cargos políticos [ʎ de Wilks = 0,70; F(84, 2041) = 1,44, 

p=0,006; tamanho do efeito (ɳ²p) = 0,05], havendo diferenças apresentadas nos testes 

univariados para a intenção de voto em todos os cargos, com exceção do de vereador 

[F(12,338) = 1,69, p = 0,06; ɳ²p = 0,05], como segue: prefeito [F(12,338) = 4,38, p < 0,001; 

ɳ²p = 0,13], deputado estadual [F(12,338) = 2,68, p < 0,05; ɳ²p = 0,08], deputado federal 

[F(12,338) = 4,26, p < 0,001; ɳ²p = 0,13], senador [F(12,338) = 3,41, p < 0,001; ɳ²p = 0,10], 

governador [F(12,338) =4,56, p < 0,001; ɳ²p = 0,13] e presidente [F(12,338) = 3,53, p < 

0,001; ɳ²p = 0,11].  

Testes post hoc foram realizados a fim de comparar os grupos, adotando-se novamente 

o teste de Tukey. A fim de tornar mais objetiva a exposição das diferenças encontradas entre 

os grupos, os resultados serão descritos em tópicos específicos para cada um dos cargos em 

que houve diferenças significativas. 

Prefeito 

Em relação à intenção de voto para o cargo de prefeito, foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas (p < 0,05) a partir do teste post hoc, entre os perfis Controle (M 

= 3,48, DP = 1,05) e Católico com Ensino Fundamental (M = 2,09, DP = 1,14), o grupo 

Controle apresentou também uma maior média em intenção de voto que os perfis Evangélico 

com Ensino Fundamental (M = 2,21, DP = 0,96) e Ateu com Ensino Médio (M = 2,32, DP = 

1,10).  
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O perfil Católico com Ensino Fundamental (M = 2,09, DP = 1,14) recebeu uma menor 

intenção de voto do que os Católico com Ensino Superior (M = 3,37, DP = 1,33), Evangélico 

com Ensino Superior (M = 3,36, DP = 1,30) e Teísta com Ensino Médio (M = 3,33,  DP = 

1,14). 

Finalmente, os perfis Católico com Ensino Superior (M = 3,37, DP = 1,33), 

Evangélico com Ensino Superior (M = 3,36, DP = 1,30) e Teísta com Ensino Médio (M = 

3,33, DP = 1,14) obtiveram maior intenção de voto que o Evangélico com Ensino 

Fundamental (M = 2,21, DP = 0,96). 

Deputado estadual 

Embora o teste univariado tenha apresentado índices que indicam haver diferenças 

entre as condições [F(12,338) = 2,68, p < 0,05; ɳ²p = 0,08] para o cargo de deputado estadual, 

nenhuma foi observada  no teste post hoc. 

Deputado federal 

No que diz respeito ao cargo de deputado federal, o grupo Controle (M = 3,07, DP = 

1,03) apresentou média maior de intenção de voto que os perfis do candidato Católico com 

Ensino Fundamental (M = 1,81, DP = 0,95), Católico com Ensino Médio (M = 1,98, DP = 

0,98) e Evangélico com Ensino Fundamental (M = 1,98, DP = 0,86). 

O perfil Católico com Ensino Fundamental (M = 1,81, DP = 0,95) apresentou também 

menor intenção de voto que os Católico com Ensino Superior (M = 3,07, DP = 1,14), 

Evangélico com Ensino Superior (M = 3,17, DP = 1,42) e Teísta com Ensino Médio (M = 

3,11, DP = 1,42). 

Já o candidato descrito como Católico com Ensino Médio apresentou menor intenção 

de voto (M = 1,98, DP = 0,98) por parte dos participantes que aqueles descritos como 

Católico com Ensino Superior (M = 3,07, DP = 1,14), Evangélico com Ensino Superior (M = 

3,17, DP = 1,42) e Teísta com Ensino Médio (M = 3,11, DP = 1,42). 
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  Aos perfis Católico (M = 3,07, DP = 1,14) e Evangélico com Ensino Superior (M = 

3,17, DP = 1,42) e Teísta com Ensino Médio (M = 3,11, DP = 1,42) foram atribuídas maior 

intenção de voto do que ao Evangélico com Ensino Fundamental (M = 1,98, DP = 0,86). 

Senador 

Para o cargo de senador, diferenças foram encontradas apenas entre o perfil do 

candidato Evangélico com Ensino Fundamental (M = 1,94, DP = 1,03), o qual recebeu maior 

intenção de voto que o Católico com Ensino Fundamental (M = 1,92, DP = 1,22) e menor que 

o Católico com Ensino Superior (M = 3,07, DP = 1,26). 

Governador 

O perfil Controle apresentou maior média de intenção de voto (M = 3,07, DP = 0,99) 

para o cargo de governador do que os seguintes: Católico com Ensino Fundamental (M = 

1,88, DP = 1,17), Católico com Ensino Médio (M = 1,90, DP = 0,97), Evangélico com Ensino 

Fundamental (M = 1,87, DP = 1,03) e Ateu com Ensino Médio (M = 1,77, DP = 1,03). 

  Uma menor intenção de voto foi atribuída aos candidatos Católicos com Ensino 

Fundamental (M = 1,88, DP = 1,17) e Médio (M = 1,90, DP = 0,97) do que aos Católico com 

Ensino Superior (M = 3,07, DP = 1,38) e Teísta com Ensino Médio (M = 3,04, DP = 1,34).  

Já o perfil de candidato hipotético Católico com Ensino Superior (M = 3,07, DP = 

1,38) diferenciou na intenção de voto estatisticamente dos Evangélico com Ensino 

Fundamental (M = 1,87, DP = 1,03) e Ateu com Ensino Médio (M = 1,77, DP = 1,03). Este 

último também recebeu menor média de intenção de voto que o candidato descrito como 

Evangélico com Ensino Superior (M = 2,94, DP = 1,40) e Teísta com Ensino Médio (M = 

3,04, DP = 1,34). Uma maior média foi obtida também para o Teísta com Ensino Médio (M = 

3,04, DP = 1,34) em relação ao Evangélico com Ensino Fundamental (M = 1,87, DP = 1,03). 
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Presidente 

Por fim, para o cargo mais alto na hierarquia política brasileira foram observadas 

diferenças estatisticamente significativas no teste post hoc entre o perfil Controle (M = 2,85, 

DP = 1,16) e o Ateu com Ensino Médio (M = 1,72, DP = 1,17), tendo este recebido menor 

intenção de voto. 

O candidato descrito como Católico com Ensino Superior recebeu maior média (M = 

3,04, DP = 1,40) do que todos os seguintes perfis: Católico com Ensino Fundamental (M = 

1,79, DP = 1,22), Católico com Ensino Médio (M = 1,75, DP = 0,86), Evangélico com Ensino 

Fundamental (M = 1,79, DP = 0,93) e Ateu com Ensino Médio (M = 1,72, DP = 1,17). 

 

Intenção de Voto Geral 

A fim de verificar se os diferentes perfis dos candidatos diferenciam a intenção de 

voto de maneira geral, sem considerar os cargos eletivos, recorreu-se à realização de uma 

análise de variância (ANOVA) independente. Para computar a intenção de voto geral, 

somaram-se as intenções nos sete cargos anteriormente mencionados. Os resultados desta 

análise indicaram que existe um efeito significativo dos perfis dos candidatos na intenção de 

voto geral [F(12,338) = 4,20, p<0,001], com um tamanho de efeito (ɳ²p) de 0,36, isto é, 36% 

da variação da intenção de voto deve ser debitada às descrições do candidato como Católico, 

Evangélico, Teísta ou Ateu x Ensino Fundamental, Médio ou Superior.  

O teste post hoc de Tukey possibilitou verificar entre quais perfis a intenção de voto 

variou significativamente (p < 0,05). Observou-se que o perfil/grupo Controle (M = 3,04, DP 

= 0,84) obteve maior intenção de voto que o Católico com Ensino Fundamental (M = 2,02, 

DP = 0,97), e este, por sua vez, menor que os Católico com Ensino Superior (M = 3,14, DP = 

1,03), Evangélico com Ensino Superior (M = 3,12, DP = 1,23) e Teísta com Ensino Médio (M 

= 2,98, DP = 1,11). 
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Tanto os candidatos Católico com Ensino Superior (M = 3,14, DP = 1,03) e 

Evangélico com Ensino Superior (M = 3,12, DP = 1,23) apresentaram maior média que o Ateu 

com Ensino Médio (M = 2,14, DP = 0,95) em relação à intenção de voto geral. 

Os resultados obtidos em relação às intenções de voto dos diferentes perfis de 

candidato tanto por cargos políticos, quanto geral, houve um padrão de maior intenção em 

votar naqueles candidatos com maior nível de escolaridade, uma vez foram observadas 

diferenças entre candidatos de mesma orientação religiosa e níveis de escolaridade diferentes, 

mas não de mesmo nível de escolaridade e orientações religiosas diferentes. Por esta mesma 

razão, conclui-se que a intenção de voto foi pouco determinada pelo perfil religioso do 

candidato descrito.  A partir desses resultados, foi  aceita a hipótese 2.2 e rejeitada a hipótese 

2.1. 

3.2.2.5. Congruência valorativa entre perfis de candidato e participantes  

Neste tópico, verifica-se a congruência entre os valores que os participantes indicaram 

ser importantes enquanto princípios-guia na vida dos candidatos políticos de diferentes perfis 

e aqueles ditos como importantes em suas próprias vidas.  Além disso, a congruência geral, 

isto é, sem considerar os perfis, será também observada entre os valores atribuídos pelos 

participantes a todos os candidatos e os seus próprios valores. Por fim, avaliar-se-á a 

congruência entre as subfunções valorativas dos participantes e dos candidatos políticos em 

que declararam que votariam e que não votariam.  

Congruência valorativa por perfis de candidato 

 Para verificar a congruência entre os valores dos participantes e candidatos políticos 

descritos para cada perfil, recorreu-se a correlações não-paramétricas de Spearman [rô (ρ)], 

em razão do tamanho amostral (n = 27) nas condições. Ressalta-se que os dados expostos na 

Tabela 11 referem-se a correlações entre cada subfunção valorativa específica dos 

participantes e do candidato, isto é, Experimentação dos participantes vs Experimentação 
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atribuída aos perfis, Normativa dos participantes vs Normativa atribuída aos perfis, e assim 

sucessivamente. Além disso, essas correlações se referem aos valores dos participantes que 

responderam um único perfil de candidato, e os valores que atribuíram a este perfil, para cada 

um dos treze perfis. 

Tabela 11  

Correlações entre valores dos participantes e dos perfis de candidato 
Perfis Experimentação Realização Suprapessoal Existência Interativa Normativa 

C 0,17 0,26 0,06 0,37 0,00 0,30 

Ca/EF 0,22 0,55* 0,20 0,48* 0,41* 0,58* 

Ca/EM 0,14 0,33 -0,16 -0,00 0,22 0,26 

Ca/ES 0,14 0,07 0,50* 0,32 0,48* 0,30 

Ev/EF 0,08 0,14 0,04 0,34 0,19 0,23 

Ev/EM 0,34 0,32 0,44* 0,54* 0,35 0,45* 

Ev/ES 0,44* 0,66** 0,33 0,45* 0,42* 0,18 

Te/EF 0,09 0,38* 0,28 0,39* 0,49* 0,35 

Te/EM 0,50* 0,37 0,15 0,12 0,42* 0,54* 

Te/ES 0,38* 0,27 0,38* 0,32 -0,09 0,26 

At/EF 0,45* 0,29 -0,02 0,45* 0, 20 -0,01 

At/EM 0,36 0,08 0,52* 0,24 -0,09 0,00 

At/ES 0,70** 0,14 0,10 0,38* -0,07 0,01 

Notas: C=Controle; Ca/EF=Católico com Ensino Fundamental; Ca/EM=Católico com Ensino 

Médio; Ca/ES=Católico com Ensino Superior; Ev/EF=Evangélico com Ensino Fundamental; 

Ev/EM=Evangélico com Ensino Médio; Ev/ES=Evangélico com Ensino Superior; 

Te/EF=Teísta com Ensino Fundamental; Te/EM=Teísta com Ensino Médio; Te/ES=Teísta 

com Ensino Superior; At/EF=Ateu com Ensino Fundamental; At/EM=Ateu com Ensino 

Médio e At/ES=Ateu com Ensino Superior. *p<0,05 ** p<0,001 

Os resultados dessa tabela indicam, para alguns perfis, correlações estatisticamente 

significativas (p<0,05) entre as subfunções dos participantes e dos candidatos descritos. 

Especificamente, para o perfil Católico com Ensino Fundamental, foram congruentes as 

subfunções realização (ρ = 0,55, p = 0,003), existência (ρ = 0,48, p = 0,011), interativa (ρ = 

0,41, p = 0,034),  e normativa (ρ = 0,58, p = 0,001). Para o Católico com Ensino Superior, 

foram congruentes suprapessoal (ρ = 0,50, p = 0,007),  e interativa (ρ = 0,48, p = 0,011). 

Os perfis Evangélico com Ensino Médio e Evangélico com Ensino Superior também 

apresentaram congruência em relação a algumas subfunções valorativas. Para o primeiro, 

foram congruentes suprapessoal (ρ = 0,44; p = 0,021), existência (ρ = 0,54; p = 0,004) e 

normativa (ρ = 0,45; p = 0,018), enquanto para o segundo foram congruentes experimentação 
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(ρ = 0,44; p = 0,019), realização (ρ = 0,66; p<0,001), existência (ρ = 0,45; p = 0,018),  e 

interativa (ρ = 0,42; p = 0,028).  

Para os perfis de candidatos Teístas, o com Ensino Fundamental apresentou 

congruência nas subfunções realização (ρ = 0,38; p = 0,046), existência (ρ = 0,39; p = 0,041) 

e interativa (ρ = 0,49; p = 0,008), ao passo que para aquele com Ensino Médio foram 

congruentes as subfunções experimentação (ρ = 0,50; p = 0,007), interativa (ρ = 0,42; p = 

0,029) e normativa (ρ = 0,54; p = 0,004). Para o Teísta com Ensino Superior apenas 

experimentação (ρ = 0,38; p = 0,047) e suprapessoal (ρ = 0,38; p = 0,047) foram congruentes. 

Tanto no caso dos perfis Ateu com Ensino Fundamental e Ateu com Ensino Superior, 

foram congruentes as subfunções experimentação (ρ = 0,45; p = 0,018 e ρ = 0,70; p<0,001, 

respectivamente) e existência (ρ = 0,45; p = 0,017 e ρ = 0,38; p = 0,046, respectivamente). Por 

último, para o perfil Ateu com Ensino Médio foi congruente apenas a subfunção suprapessoal 

(ρ = 0,52; p = 0,005).  

Estes resultados mostram correlações positivas e mais fortes entre os valores dos 

participantes e aqueles atribuídos aos perfis de candidato católico, evangélico e teísta nas 

subfunções interativa e normativa, não sendo vistas correlações significativas com estas 

subfunções para o candidato ateu. Embora vistas correlações entre os valores dos participantes 

e do candidato descrito como Evangélico com Ensino Superior na subfunção experimentação, 

a magnitude foi notoriamente maior para o candidato ateu. Em relação às subfunções de 

existência e suprapessoal correlações existiram positiva e significativamente com os perfis de 

ambas as orientações religiosas. 

Congruência valorativa geral 

 O segundo passo foi verificar a congruência entre os valores de todos os participantes 

e aqueles apontados como importantes para todos os perfis de candidato. No caso, utilizaram-
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se correlações de Pearson (r), uma vez que n = 351. Os resultados são resumidos na Tabela 12 

e descritos em seguida.  

  Tabela 12  

   Correlações entre os valores dos participantes e dos perfis no geral 

Valores dos 

participantes 

Valores atribuídos aos perfis 
Experimentação Realização Suprapessoal Existência Interativa Normativa 

Experimentação 0,34** 0,16** 0,04 0,05 0,02 -0,01 
Realização 0,23* 0,28** 0,16* 0,16* 0,16* 0,10* 

Suprapessoal 0,18* 0,16* 0,17* 0,16* 0,16* 0,04 
Existência 0,17* 0,12* 0,06 0,27** 0,07 -0,03 
Interativa 0,21** 0,22** 0,15* 0,20** 0,21** 0,04 
Normativa 0,08 0,06 0,17* 0,22** 0,05 0,18** 

Notas: *p<0,05 ** p<0,001 

 Nota-se que para todas as subfunções valorativas dos participantes houve congruência 

com as subfunções equivalentes atribuídas aos perfis, em ordem decrescente de força de 

correlação: experimentação (r = 0,34; p<0,001), realização (r = 0,28; p<0,001), existência (r = 

0,27; p<0,001), interativa (r = 0,21; p<0,001), normativa (r = 0,18; p<0,001) e suprapessoal (r 

= 0,17; p<0,05).  

Todas as subfunções dos participantes foram positivamente correlacionadas com 

aquelas atribuídas aos candidatos no geral. Além disso, percebe-se que mesmo com 

magnitudes razoáveis como as das subfunções suprapessoal e normativa, no caso desta última 

a chance dessa correlação se dever ao acaso foi de uma em mil (p < 0,001). Com isso, 

confirma-se a hipótese 3.1. 

 

Congruência entre os valores dos participantes e dos candidatos em que votariam e não 

votariam 

 Além de verificar a congruência valorativa entre participantes e candidatos por perfis e 

a congruência geral, pretendemos ainda observá-la entre os valores dos participantes e aqueles 

candidatos políticos hipotéticos em que declararam que votariam e não votariam. Para tanto 

uma nova variável foi computada a partir da frequência de respostas dos participantes para 
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cada cargo, em que escores acima e abaixo de 3 na escala de resposta indicam candidatos em 

que votariam ou não votariam, respectivamente. Por fim definiram-se, considerando a maioria 

das respostas, os candidatos entre os dois grupos. Os resultados estão reunidos na Tabela 13. 

Tabela 13  

Congruência entre os valores dos participantes e dos candidatos em que votariam e não 

votariam 
 Valores dos 

participantes 

Valores atribuídos aos candidatos 
Experimentação Realização Existência Suprapessoal Interativa Normativa 

V
O

T
A

R
IA

 

Experimentação 0,38** 0,26* -0,13 -0,11 -0,06 -0,21* 
Realização 0,21* 0,52** 0,04 0,02 0,00 -0,09 
Existência 0,10 0,18 0,24* 0,22* 0,10 0,08 
Suprapessoal 0,13 0,16 0,07 0,32* 0,13 -0,05 
Interativa 0,14 0,20 0,10 0,02 0,16 0,05 
Normativa 0,02 0,20 0,32* 0,13 0,17 0,44** 

N
Ã

O
 

V
O

T
A

R
IA

 

Experimentação 0,29** 0,07 0,19* 0,09 0,10 0,07 
Realização 0,22* 0,20* 0,28** 0,22* 0,24* 0,19* 
Existência 0,20* 0,06 0,28** 0,03 0,04 -0,06 
Suprapessoal 0,22* 0,17* 0,17* 0,14 0,17* 0,04 
Interativa 0,24* 0,21* 0,21* 0,23* 0,25* 0,05 
Normativa 0,12 0,04 0,20* 0,22* 0,02 0,06 

Notas: *p<0,05 ** p<0,001 

 Os resultados reunidos na Tabela 13 mostram que houve correlações entre todas as 

subfunções dos valores dos participantes e candidato que declararam que votariam, com 

exceção da subfunção interativa (r = 0,16; p = 0,123). Já no caso do candidato em que esses 

participantes indicaram que não votariam, não foram encontradas correlações significativas 

apenas para as subfunções suprapessoal (r = 0,14; p = 0,059) e normativa (r = 0,06; p = 

0,388). Há de se notar que, para o candidato em que os participantes votariam, foram mais 

fortes as correlações nas subfunções valorativas experimentação, realização, suprapessoal e 

normativa quando comparadas às do candidato em que não votariam.  No entanto as 

correlações foram mais fortes nas subfunções existência e interativa para o candidato em que 

declararam que não votariam, neste caso, é rejeitada a hipótese 3.2. 

 Ainda sobre os candidatos em que os partícipes votariam ou não votariam, pretendeu-

se observar também se há diferenças entre os valores atribuídos a estes dois grupos. Para 
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tanto, executou-se um teste t de Student para amostras independentes, cujos resultados são 

apresentados a seguir. 

Tabela 14  

Diferenças entre os valores atribuídos aos candidatos em que os participantes votariam e não 

votariam 

Valores atribuídos Votaria Não Votaria 

M DP M DP t 

Experimentação 4,15 1,23 4,16 1,10 0,09 

Realização 5,26 0,97 5,10 0,94 -1,32 

Existência 5,55 0,98 5,46 0,97 -0,75 

Suprapessoal 5,20 1,02 4,68 1,22 -3,45* 

Interativa 5,18 1,04 4,95 1,14 -1,57 

Normativa 4,92 1,41 4,77 1,41 -0,81 

Notas: *p < 0,001 

 Embora observado na Tabela 14 que para todas as subfunções de valores, com exceção 

da Experimentação, as médias foram maiores para o candidato com maior intenção de voto 

dos participantes, foi constatada diferença estatisticamente significativa apenas para a 

subfunção suprapessoal [t(270) = -3,45, p = 0,001]. 

 

3.2.2.6. Diferenças na atribuição de valores por perfis de candidato 

 Ainda acerca dos valores humanos, convém checar as diferenças de sua atribuição  

pelos participantes aos diferentes perfis de candidato, especificamente perfis de orientação 

religiosa. A Tabela 15 resume as estatísticas descritivas (média e desvio padrão) de cada 

subfunção valorativa para cada perfil. 
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     Tabela 15  

     Estatísticas descritivas das subfunções valorativas atribuídas a cada perfil 

Valores 

atribuídos Controle Católico 

 

Evangélico 

 

 

Teísta 

 

Ateu 

M DP M DP M DP M DP M DP 

Experimentação 4,18 1,45 4,04 1,13 3,87 1,10 4,31 1,12 4,44 1,00 

Realização 5,40 0,84 5,11 0,85 5,14 0,83 5,12 1,02 5,22 1,29 

Existência 5,35 1,15 5,43 1,19 5,50 0,88 5,34 0,90 5,53 0,88 

Suprapessoal 5,40 0,90 4,72 1,05 4,85 1,14 4,83 1,12 4,82 1,15 

Interativa 5,22 0,98 4,96 1,05 5,22 0,97 4,91 1,15 4,71 1,16 

Normativa 4,88 1,21 5,15 1,15 5,52 0,99 4,68 1,38 3,98 1,44 

 

Estes achados indicam uma maior atribuição dos valores normativos e interativos aos 

candidatos Católico e Evangélico, quando comparados ao Ateu. Assim como uma maior 

caracterização do candidato Ateu nos valores de experimentação e realização, quando 

comparados aos de orientação religiosa cristã. Com isso, foram corroboradas as hipóteses 4.1 

e 4.2.  

Intencionando observar se os valores atribuídos a cada perfil de candidato variam em 

razão dos diferentes perfis, realizou-se uma MANOVA, tendo como variáveis-critério os 

valores atribuído aos candidatos, e como variável independente os próprios perfis de 

orientação religiosa do candidato. Os resultados indicaram haver um efeito principal dos 

diferentes perfis em relação aos valores atribuídos [ʎ de Wilks = 0,73; F(24, 1190) = 4,66, p < 

0,001; tamanho do efeito (ɳ²p) = 0,07], havendo diferenças apresentadas nos testes 

univariados apenas para as subfunções experimentação [F(4, 346) = 3,17, p < 0,05; ɳ²p  = 0, 

30], interativa [F(4, 346) = 2,71, p < 0,05; ɳ²p  = 0,03] e normativa [F(4, 346) = 17,08, p < 

0,001; ɳ²p = 0,16], sendo esta última subfunção a que mais contribuiu para as diferenças na 

atribuição dos valores aos perfis (ɳ²p = 0,16). Os perfis entre os quais as pontuações das 

subfunções experimentação, interativa e normativa diferiram significativamente (p < 0,05) no 

teste post hoc de Tukey são detalhados a seguir. 
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Em relação às subfunções experimentação e interativa, diferenças foram encontradas 

apenas entre o candidato Evangélico e o Ateu. No caso dos valores de experimentação, estes 

foram atribuídos em maior média ao candidato Ateu (M = 4,44, DP = 1,00) que ao Evangélico 

(M = 3,87, DP = 1,10), já os valores interativos foram maiores para o perfil de candidato 

Evangélico (M = 5,22, DP = 0,97) que para o Ateu (M = 4,71, DP = 1,16). 

No que diz respeito à subfunção normativa, o candidato descrito como Ateu (M = 

3,98, DP = 1,44) obteve menor média e diferiu estatisticamente de todos os demais perfis: 

Controle (M = 4,88, DP = 1,21), Católico (M = 5,15, DP = 1,15), Evangélico (M = 5,52, DP = 

0,99) e Teísta (M = 4,68, DP = 1,38). Ademais, o candidato Evangélico (M = 5,52, DP = 

0,99) também foi descrito como mais normativo que o perfil Controle (M = 4,88, DP = 1,21). 

Em resumo, as estatísticas descritivas expostas na Tabela 15 indicam uma mais 

definição dos candidatos de orientação religiosa cristã pelos valores de orientação social 

(normativa e interativa), ao passo que o perfil de candidato Ateu recebeu maior atribuição dos 

valores de orientação pessoal (experimentação e realização). Além disso, foram constatadas 

diferenças estatisticamente significativas entre o candidato Ateu e o Evangélico nos valores 

de experimentação e interativa, bem como entre o candidato Ateu e todos os demais perfis na 

subfunção normativa. Com isso, os valores parecem de fato variar entre os perfis de 

orientação religiosa dos indivíduos, com valores pessoais sendo favorecidos por pessoas não 

religiosas, enquanto os valores sociais são mais enfatizados por católicos e evangélicos; o que 

sugere o papel da religião na determinação dos valores humanos. 

 

3.2.3. Discussão Parcial 

O presente estudo objetivou a priori reunir evidências iniciais de validade e precisão 

da Escala de Intenção de Voto por Cargos Políticos e adaptar a Escala de Participação 

Política Não-convencional ao Brasil. A respeito da primeira medida, desenvolvida no 
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domínio desta dissertação, sete itens a integram, os quais equivalem a cada um dos cargos 

eletivos do sistema representativo brasileiro (vereador, prefeito, deputado estadual, deputado 

federal, senador, governador e presidente), e aos quais os respondentes devem indicar o grau 

em que estão dispostos a votar em determinado candidato, em uma escala de respostas entre 1 

(totalmente indisposto) e 7 (totalmente disposto). Uma vez que trata de um instrumento pela 

primeira vez utilizado, decidiu-se por observar exploratoriamente suas propriedades 

psicométricas, constatando evidências adequadas de validade e precisão. Precisamente, todos 

os itens saturaram com cargas fatoriais adequada e notoriamente superiores a |0,30| (Dancey 

& Reidy, 2013) em um único fator que representa uma intenção de voto geral, o qual explicou 

78,2% da variância dos dados e com alfa de Cronbach de 0,95, bem acima de 0,60, valor 

considerado o mínimo aceitável (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 2009). 

A Escala de Intenção de Voto por Cargos Políticos permite conhecer tanto as 

intenções de voto particulares a cada um dos sete cargos, quanto a intenção de voto geral, seja 

em um perfil de candidato hipotético, ou em um candidato específico real, bem como em um 

determinado partido ou coligação partidária. Confia-se que este instrumento oferece 

importantes contribuições no estudo da intenção de voto, sobretudo em razão de muitos 

estudos dessa natureza a avaliarem categoricamente, ou seja, se o voto dos indivíduos é 

dirigido ao candidato X ou Y; soma, portanto, ao permitir saber a medida dessa intenção.  

No que diz respeito à Escala de Participação Política Não-convencional, esta foi 

desenvolvida no contexto mexicano por Contreras-Ibáñes et al. (2005) e possui 15 itens que 

indicam atividades da participação política não-convencional aos quais os respondentes 

devem apontar entre 1 (não participaria) e 4 (tenho participado) a disposição para se engajar 

em tais atividades. A participação política não-convencional é aquela que ocorre 

coletivamente em espaços informais, como protestos, manifestações, ocupações de espaços 

públicos, distribuição de panfletos e pichações (Borba & Ribeiro, 2010; Nicoletti, 2013). Até 
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então este instrumento então contava com adaptação ao cenário brasileiro. Uma Análise dos 

Componentes Principais (PC) corroborou sua estrutura de três fatores: demonstração legal (α 

= 0,74), uso de violência (α = 0,62), e participação passiva (α = 0,69), sendo 49% da 

variância explicada pelos referidos componentes. O fator demonstração legal representa 

atividades de participação política de acordo com a lei, como fazer passeatas fixar faixas; o 

componente uso de violência, por sua vez, consiste em atividades depreciativas como 

depredar o patrimônio público e pichar paredes, ou de uso de força como ocupar edifícios e 

parar o trânsito; enquanto a participação passiva diz respeito a atividades mais brandas e 

ociosas como pedir apoio a ONGs, políticos e partidos, ou contatar pessoas.  

Ainda sobre esta escala, convém ressaltar que alguns itens saturaram com cargas 

maiores em fatores diferentes daqueles do estudo original de Contreras-Ibáñes et al. (2005), 

especificamente as variações foram entre os fatores demonstração legal e participação 

passiva, como o item 2 (Formar comissões de bairro) que no estudo original saturou no fator 

primeiro fator, e neste no segundo. No entanto, a PC realizada em ambos os estudos utilizou 

rotação do tipo oblimin, a qual permite relacionamento entre dois ou mais fatores e saturação 

de um mesmo item em ambos (Pasquali, 2012); sendo vistas saturações de diferentes itens 

concomitantemente nos componentes demonstração legal e participação passiva, não 

comprometendo, portanto, a estrutura desta escala.   

Foi também objetivo deste primeiro estudo conhecer os correlatos da intenção de voto 

para candidatos de diferentes perfis religiosos. Os resultados de maior destaque foram as 

correlações das crenças católicas com a intenção de voto no perfil de candidato católico, e das 

crenças e práticas protestantes com a intenção em votar no candidato evangélico. Embora as 

práticas católicas não tenham se correlacionado significativamente com a intenção de voto no 

candidato católico, esta correlações foi na direção esperada, isto é, positiva, além de 

apresentar uma magnitude razoável (0,20). Além disso, acentua-se a relação negativa entre as 
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crenças protestantes e a intenção de voto no candidato ateu, o que pode ser justificado em 

termos do maior conservadorismo típico das igrejas protestantes e da resistência frente 

àqueles que rejeitam a existência de Deus. 

Estes achados foram de acordo com o que indica a literatura no tocante ao papel das 

crenças e das práticas religiosas na intenção de voto em políticos e partidos religiosos 

(Botterman & Hooghe, 2009), especificamente a intenção das pessoas em votarem naqueles 

candidatos que partilham de sua fé e religião (Boas & Smith, 2014). Portanto, conclui-se que 

a identidade religiosa possui, de fato, lugar central na intenção de voto dos indivíduos em 

políticos religiosos, em outras palavras, católicos tendem a votar em candidatos 

declaradamente católicos, enquanto evangélicos, sobretudo, intencionam em maior medida 

eleger candidatos evangélicos, pois “irmão vota em irmão”.  

No que concerne à influência do nível de escolaridade dos candidatos na intenção de 

voto dos indivíduos, constatou-se a existência de um padrão de maior intenção para aqueles 

descritos com maior nível educacional, tanto na intenção de voto para cada um dos cargos 

eletivos, quanto na intenção geral. Além disso, os perfis de candidato mais escolarizados 

foram descritos como mais responsáveis, competentes, cultos, preocupados com o bem 

comum, hábeis e bem intencionados que aqueles menos instruídos. Esta preferência de voto 

por candidatos de maior nível educacional é certamente um dos fatores que explicam o maior 

percentual de políticos com ensino superior ocupando cadeiras nos órgãos representativos 

brasileiros (Bolognesi & Tribess, 2009), apesar do processo de “popularização” da classe 

política que tem ocorrido neste país (Azambuja, 2008; Rodrigues, 2009). Todavia, é 

pertinente frisar que o perfil educacional da amostra utilizada, a qual foi constituída de 

estudantes universitários, pode ter implicações nestes resultados, embora não se tenha testado 

esta influência. Com isso, é possível pensar que além da identificação religiosa, há também o 

efeito da identificação educacional entre eleitores e candidatos na decisão do voto.  
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Em relação aos valores humanos, observou-se que aos perfis de candidato de 

orientação religiosa cristã (católico e evangélico) foram atribuídos em maior intensidade os 

valores sociais (normativos e interativos), enquanto os valores pessoais (experimentação e 

realização) foram mais definidores do candidato descrito como ateu. Estas constatações 

corroboram o que a literatura dispõe acerca da relação entre valores e religiosidade, e da 

função da religiosidade em promover determinados valores em detrimento de outros 

(Rokeach, 1969). Especificamente, indivíduos mais religiosos tendem a priorizar, à luz da 

teoria de Schwartz, valores de conservação  e atribuir menos importância a valores de abertura 

à mudança  (Roccas, 2005; Saroglou, Delpierre, & Denelle, 2004; Schwartz, 2012).  

Destarte, é mais do que esperado que em indivíduos mais religiosos sejam salientes, 

por exemplo, valores normativos e menos importantes os valores de experimentação, 

enquanto pessoas com menor nível de religiosidade acentuem valores de experimentação a 

custa dos normativos. Santos et al. (2012) observaram essa variação de prioridades valorativas 

em relação ao compromisso religioso, verificando que quanto mais comprometidos 

religiosamente forem os indivíduos, mais priorizarão os valores normativos e menos os de 

experimentação.  

Ademais, ainda no tocante aos valores, percebeu-se uma congruência geral entre 

aqueles dos participantes e aqueles por eles atribuídos aos perfis de candidato político 

hipotético, sendo esta congruência mais forte para o candidato em que indicaram que 

votariam do que para o que declararam que não votariam. A primeira afirmativa reflete o 

compartilhamento de valores intraculturalmente, em que dentro de uma cultura específica são 

priorizados de maneira semelhante mesmo por indivíduos de diferentes categorias e que 

cumprem papéis distintos, isto porque os valores são organizados em termos de prioridades 

para sanar as necessidades mais urgentes de uma sociedade (Gouveia, 2013). Já a segunda 

afirmativa dá ênfase à percepção da semelhança dos valores de um político aos dos indivíduos 
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enquanto influência na determinação do voto destes. Assim sendo, parece haver também a 

relevância de identificação valorativa, além da religiosa e educacional, entre eleitores e 

candidatos políticos, na intenção de voto. 

Confia-se que os objetivos deste primeiro estudo em relação à adaptação das medidas 

supracitadas para o contexto brasileiro, das quais foram obtidos evidências iniciais 

satisfatórias de validade e precisão, bem como acerca do conhecimento dos aspectos 

religiosos, educacionais e valorativos relacionados à intenção de voto tenham sido 

alcançados.  
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                        4. ESTUDO 2. ATITUDES IMPLÍCITAS E INTENÇÃO DE  VOTO EM 

POLÍTICOS RELIGIOSO E NÃO-RELIGIOSO 
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O segundo estudo desta dissertação objetiva conhecer as atitudes implícitas frente a 

político religioso, assim como conhecer seus correlatos e preditores. Além disso, objetiva-se 

também avaliar as preferências de intenção de voto em perfis de candidato político religioso e 

não-religioso; neste caso serão considerados apenas três perfis sem indicação de orientação 

religiosa ou nível de escolaridade, como feito no estudo anterior, mas descrevendo os perfis 

apenas como sendo religioso e que segue uma religião específica e não sendo religioso e não 

seguindo qualquer religião, além da condição controle. Das intenções de voto nesses 

candidatos hipotéticos, pretende-se verificar os correlatos e preditores, considerando variáveis 

distintas daqueles do Estudo 1, especificamente a orientação à dominância social, o 

autoritarismo, as quatro dimensões da religiosidade e os valores humanos, que ocupam papel 

de destaque neste trabalho. Contudo, a primeira parte do Estudo 2 tem início com a 

averiguação das propriedades psicométricas de duas medidas que não contam com 

corroboração dessas propriedades no Brasil, a Escala de Fundamentalismo Religioso e a 

Escala de Quatro Dimensões Básicas da Religiosidade. 

 

4.1. Parte 1. Propriedades psicométricas das medidas 

4.1.1. Método 

4.1.1.1. Delineamento 

A parte inicial do Estudo 2 busca avaliar as propriedades psicométricas da Escala de 

Fundamentalismo Religioso e da Escala de Quatro Dimensões Básicas da Religiosidade no 

contexto brasileiro, para tanto seguiu-se um delineamento correlacional, ex post facto. 

4.1.1.2. Participantes 

 Participaram 226 pessoas de diferentes estados brasileiros com idades variando de 16 a 

54 anos e média de 24,9 (DP = 5,77).  A maioria foi do sexo feminino (69,5%), solteira 
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(81,4%), heterossexual (88,9%) e católica (41,6%). Quando perguntados acerca de sua 

preferência política, 38,9% dos partícipes indicaram não saber.  

4.1.1.3. Instrumentos 

Escala de Fundamentalismo Religioso: Desenvolvido por Altemeyer e Hunsberger 

(2004), este instrumento possibilita conhecer a posição das pessoas a respeito de algumas 

ideias associadas ao fundamentalismo religioso. É composto por 12 itens que devem ser 

respondidos em uma escala de respostas de 1 (discordo totalmente) a 7 (concordo totalmente). 

(Ver Anexo 8). 

Escala de Quatro Dimensões Básicas da Religiosidade: Formulada com base teórica 

(Saroglou, 2011), é constituída por 12 itens que traduzem quatro dimensões religiosas: 

crença, vínculo, comportamento e pertença. A dimensão crença é o componente universal 

básico da religião, diz respeito ao sentido que a crença em algo transcendente atribui à vida 

dos indivíduos; vínculo cobre o aspecto emocional da religião, a capacidade de gerar emoções 

positivas nas pessoas; a dimensão comportamento se refere ao papel moral da religião de 

fazer os indivíduos agirem de maneira correta e moral; e pertença está ligada à participação 

em grupos e comunidades religiosas, à identificação com tradições religiosas e à formação de 

identidade das pessoas. Estas dimensões são representadas, respectivamente, pelos seguintes 

fatores: sentido, emoção, moralidade e comunidade. Três itens integram cada um desses 

componentes, devendo ser respondidos em uma escala do tipo Likert de 1 (discordo 

totalmente) a 7 (concordo totalmente). (Ver Anexo 9). 

Questionário demográfico: Contendo variáveis como idade, sexo, orientação sexual, 

religiosa e política, entre outras, a fim de caracterizar a amostra utilizada no estudo. 

4.1.1.4. Procedimento 

Utilizou-se o software lime survey para realizar a coleta de dados online, com os 

participantes sendo recrutados por redes sociais. Descreveram-se na primeira página do 
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questionário os objetivos da pesquisa e como proceder, enfatizando o caráter voluntário e 

sigiloso da mesma, bem como a possibilidade de desistência a qualquer momento sem 

quaisquer consequências para os colaboradores. Para confirmar a participação, precisaram 

clicar em uma opção indicando a concordância com a pesquisa e todos os seus procedimentos 

(Termo de consentimento livre e esclarecido). Assegura-se o cumprimento de todos os 

preceitos éticos exigidos em pesquisa com seres humanos (Protocolo CEP/CCS nº 0269/14). 

4.1.1.5. Análise dos Dados 

 Os dados foram analisados no PASW Statistics e no AMOS, ambos versão 18. Para a 

Escala de Fundamentalismo Religioso executou-se uma Análise Múltipla de Variância 

(MANOVA), para verificar o poder discriminativo de seus itens, e uma Análises dos 

Componentes Principais (PC) com o intuito de observar como se agrupam em termos de 

fatores. Para a Escala de Quatro Dimensões Básicas da Religiosidade optou-se pela 

realização de uma Análise Fatorial Confirmatória, uma vez que foi desenvolvida com forte 

fundamentação teórica (Saroglou, 2011), pretendendo-se, portanto, confirma sua estrutura em 

vez de explorá-la. Nesta análise, foram observados os seguintes índices de ajuste do modelo 

(Byrne, 2010): 

χ² (Qui-quadrado): Indica a probabilidade de o modelo teórico se ajustar aos dados, 

sendo que os valores altos representam um ajuste ruim; este indicador é influenciado pelo 

tamanho da amostra, sugerindo-se que se recorra à sua razão em relação aos graus de 

liberdade do modelo (χ² / gl), devendo o resultado ficar entre 2 e 3, aceitando-se até 5. 

 Goodness-of-Fit Index (GFI) e Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI): Indicam a 

proporção da variância-covariância nos dados que o modelo teórico explica, consideram-se 

adequados valores próximos a 0,90 ou superiores.   
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Comparative Fit Index (CFI): Trata-se de um índice comparativo de ajuste do modelo, 

indicando os valores mais próximos de 1 um melhor ajuste. Considera-se que valores 

próximos a 0,90 ou maiores expressam um ajuste adequado. 

 Root-Mean-Square Error of Approximation (RMSEA): Com seu intervalo de 

confiança de 90% (IC90%), este indicador avalia o quanto o modelo se ajusta aos dados, 

considerando os residuais. Um valor próximo à zero significa que o modelo é ajustado, 

considera-se que RMSEA deva se situar entre 0,05 e 0,08, aceitando-se até 0,10. 

Finalmente, Análises de Consistência Interna foram feitas para conferir o alfa de 

Cronbach dos fatores de cada medida.  

 

4.1.2. Resultados 

 Os resultados que evidenciam as propriedades psicométricas dos instrumentos 

supracitados serão apresentados em tópicos específicos a cada um. 

 

4.1.2.1. Escala de Fundamentalismo Religioso (EFR) 

 Inicialmente objetivou-se checar a capacidade dos itens da EFR de discriminarem 

indivíduos com pontuações próximas a partir da mediana de sua pontuação total, isto é, se há 

diferenças significativas nas médias de cada item entre os grupos-critério inferior e superior. 

Os resultados na Tabela 16 mostram que todos os 12 itens que compõem esta escala foram 

satisfatoriamente discriminativos (p < 0,05), sendo encontrado um efeito principal do 

conjunto de itens em relação aos grupos-critério [ʎ de Wilks = 0,29; F(12, 213) = 42,92, p < 

0,001; tamanho do efeito (ɳ²p) = 0,70]. 
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     Tabela 16  

     Poder discriminativo dos itens da EFR 

 

 

Itens 

Grupos Critério 
Contraste 

Inferior Superior 

M DP M DP F p ɳ²p 

1 1,88 1,34 5,45 1,58 333,05 0,001* 0,59 

2 2,09 1,89 4,30 2,0 72,31 0,001* 0,24 

3 1,37 0,85 3,87 1,82 171,59 0,001* 0,43 

4 1,53 1,06 4,22 2,08 147,39 0,001* 0,39 

5 2,33 1,49 4,77 1,57 143,05 0,001* 0,39 

6 1,41 0,80 3,50 1,77 128,61 0,001* 0,36 

7 2,57 1,76 4,07 2,04 34,86 0,001* 0,13 

8 1,59 1,02 3,80 1,81 125,80 0,001* 0,36 

9 2,72 1,78 5,24 1,71 117,46 0,001* 0,34 

10 3,33 1,72 5,45 1,38 104,19 0,001* 0,31 

11 2,43 1,56 4,77 1,73 113,46 0,001* 0,33 

12 1,74 1,22 3,24 1,92 49,00 0,001* 0,18 

     Notas: * Item discriminativo (p<0,05) 

  

Percebe-se ainda que aquele com maior tamanho de efeito (ɳ²p = 0,59) foi o Item 1 

(Deus deu à humanidade um guia completo e infalível para a felicidade e salvação, o qual 

deve ser totalmente seguido), enquanto o com menor (ɳ²p = 0,13) foi o Item 7 (As escrituras 

podem conter verdades gerais, mas não devem ser consideradas literal e completamente 

verdadeiras do início ao fim), sendo portanto o melhor e pior item do conjunto, 

respectivamente.  

Em seguida intencionou-se explorar a estrutura fatorial da EFR por meio de uma 

Análise dos Componentes Principais (PC), utilizando-se rotação varimax. Os índices KMO = 

0,92 e o teste de esfericidade de Bartlett [χ²(66) = 1323,24, p < 0,001] indicaram a adequação 

de realizar esta análise.  

Em primeiro momento foram observadas duas dimensões com valores próprios 

superiores a 1 no critério de Kaiser, embora o scree plot (Figura 6) indicasse a possível 

interpretação de um ou dois fatores. Frente a esta indecisão, recorreu-se à análise paralela ou 

critério de Horn (Laros, 2005), cujo segundo fator mostrou valor próprio de 1,28, superior ao 

do segundo fator da PC (1,22), decidiu-se então pela existência de apenas um componente. 
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Executou-se uma nova PC fixando a extração de 1 fator, observando os resultados  resumidos 

na Tabela 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
     

            Tabela 17  

        Estrutura fatorial da EFR 

Itens Cargas Fatoriais 

1 0,86 

2* 0,62 

3 0,77 

4* 0,72 

5 0,75 

6 0,69 

7* 0,47 

8 0,74 

9* 0,75 

10* 0,72 

11 0,74 

12* 0,51 

Número de itens 12 

Valor Próprio 5,99 

Variância Explicada 50% 

Alfa de Cronbach 0,90 

        Notas: * Itens invertidos 

 

Conforme pode-se notar na Tabela 17, todos os itens da EFR saturaram com cargas 

fatoriais superiores a |0,30| (Pasquali, 2010), com média de 0,69, em um único fator com valor 

Figura 5. Representação gráfica dos valores próprios da EFR 
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próprio de 5,99 e que explicou 50% da variância total dos dados. Finalmente, um alfa de 

Cronbach de 0,90 foi obtido para este fator. 

 

4.1.2.2. Escala de Quatro Dimensões Básicas da Religiosidade (E4DBR) 

 Para esta medida, buscou-se comprovar sua estrutura fatorial proposta teoricamente 

por Saroglou (2011). Para tanto, fez-se uma Análise Fatorial Confirmatória (AFC), 

considerando a matriz de variância-covariância e adotando o estimador ML (Maximum  

Likelihood). O modelo tetrafatorial da E4DBR é demonstrado na Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Os resultados da Modelagem de Equações Estruturais apresentaram índices de ajuste 

satisfatórios para este modelo: χ²/gl = 2,67, GFI = 0,91, AGFI = 0,86, CFI = 0,97 e RMSEA = 

0,08 (IC90% = 0,068 – 0,104). Além disso, os pesos fatoriais (Lambdas – λ) foram todos 

Figura 6. Estrutura fatorial da Escala de Quatro Dimensões Básicas da 

Religiosidade 
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positivos e estatisticamente diferentes de zero (λ ≠ 0; t > 1,96, p < 0,05), com médias de 0,93 

para a dimensão comunidade, 0,91 para moralidade, 0,86 para emoções e 0,79 para a 

dimensão sentido. 

Através de uma Análise de Consistência Interna observou-se que os alfas de Cronbach 

desses fatores variaram de 0,85 a 0,95: comunidade (α = 0,95), moralidade (α = 0,93), 

emoções (α = 0,89) e sentido (α = 0,85). 

 

4.2. Parte 2. Atitudes implícitas e intenção de voto em candidatos religioso e não-

religioso 

4.2.1. Método 

4.2.1.1. Delineamento 

A segunda etapa do Estudo 2 obedeceu a um delineamento quase-experimental ex post 

facto, no qual houve três perfis de um candidato hipotético a um cargo político: candidato 

descrito como “religioso e segue uma religião específica”, candidato descrito como “não é 

religioso e não segue qualquer religião” e a condição controle, em que tais informações foram 

omitidas. Ao contrário dos cenários do Estudo 1, nestes não houve especificação de 

orientação religiosa (católico, evangélico, teísta e ateu) ou de nível de escolaridade. Os 

referidos perfis podem ser vistos no Anexo 10. As seguintes hipóteses foram formuladas: 

Hipóteses referentes às atitudes implícitas frente a político religioso 

Hipótese 1.1. Haverá associação implícita mais rápida entre as categorias político religioso e 

positivo (bloco congruente). 

Hipótese 1.2. O escore D será positivamente correlacionado com o fundamentalismo 

religioso. 

Hipótese 1.3. O escore D será positivamente correlacionado com os valores normativos. 
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Hipótese 1.4. O escore D será negativamente correlacionado com os valores de 

experimentação.  

Hipóteses referentes à intenção de voto em políticos religioso e não-religioso 

Hipótese 2.1. Haverá maior intenção de voto no perfil de candidato religioso. 

Hipótese 2.2. Haverá correlação positiva entre o escore D e a intenção de voto no político 

religioso. 

Hipótese 2.3. Haverá correlação negativa entre o escore D e a intenção de voto no político 

não-religioso. 

Hipótese 2.4. Os valores normativos serão positivamente correlacionados com a intenção de 

voto no político religioso. 

Hipótese 2.5. Os valores normativos serão negativamente correlacionados com a intenção de 

voto no político não-religioso. 

Hipótese 2.6. Os valores de experimentação serão positivamente correlacionados com a 

intenção de voto no político não-religioso. 

Hipótese 2.7. Os valores de experimentação serão negativamente correlacionados com a 

intenção de voto no político religioso. 

4.2.1.2. Participantes 

 Participaram da parte segunda deste estudo 165 pessoas com idades entre 16 e 54 anos 

(M = 25,1, DP = 5,47), a maioria do sexo feminino (63,7%), solteira (81,2%), católica (40%), 

heterossexual (89,7%), e que declarou não saber sua preferência política (35,8%; esquerda, 

centro ou direita). Os participantes foram recrutados por redes sociais e são de vários estados 

brasileiros. 

4.2.1.3. Instrumentos 

Medida implícita 
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Teste de Associação Implícita (TAI) Político-Religiosidade: Esta é uma versão 

computadorizada e adaptada do The Candidate IAT (Rudman, McLean, & Bunzl, 2013), 

valendo-se das categorias de estímulo Positivo (competente, honesto, confiável e trabalhador) 

e Negativo (corrupto, incompetente, ladrão e manipulador), e como categorias-alvo Político 

religioso (Moisés, Abraão, Davi e Ezequiel) e Político não-religioso (Ronaldo, Carlos, Alex, 

Renan). 

Neste teste, os estímulos (palavras) aparecem no centro da tela e os respondentes 

devem utilizar duas chaves de resposta, uma esquerda (tecla E) e outra direita (tecla I), para 

associar o estímulo à categoria pertencente. São vários blocos de ensaio e os participantes são 

instruídos a responderem o mais rápido possível, tentando não cometer erros.  

No bloco 1, os partícipes são apresentados a uma variedade de palavras relativas a 

Político religioso e Político não-religioso. Eles são instruídos a apertar a “tecla E” quando 

virem palavras referentes a Político religioso e a pressionar a “tecla I” para associar palavras 

pertencentes à categoria Político não-religioso.  

No bloco 2, os respondentes se deparam com palavras sinônimas de Positivo e 

Negativo. Quando visualizarem palavras relativas a Positivo, devem ativar a chave esquerda 

(tecla E) e quando virem palavras sinônimas de Negativo pressionar a chave da direita (tecla 

I).  

No bloco 3, os participantes são informados a ativar a “tecla E” quando avistarem 

palavras relativas a Político religioso ou Positivo e a “tecla I” no caso de estímulos 

relacionados a Político não-religioso ou Negativo, sendo este o bloco congruente, no qual 

espera-se uma associação mais rápida.  

O bloco 4 é semelhante ao 2, contudo as categorias Positivo e Negativo são 

invertidas, isto é, a categoria da esquerda passa a aparecer no lado direito e a do lado direito 

aparecerá no lado esquerdo.  



 
128 

O bloco 5, por sua vez, é similar ao 3, mas os participantes devem apertar a “tecla E” 

quando aparecerem palavras pertencentes a Político não-religioso ou  Positivo  e a “tecla I” 

quando visualizarem estímulos relativos a Político religioso ou Negativo, sendo este o bloco 

incongruente, no qual é esperada  uma associação mais lenta.  

A Figura 8 resume os cinco blocos e a organização das categorias deste teste. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Medidas explícitas 

 Além da Escala de Fundamentalismo Religioso e da Escala de Quatro Dimensões 

Básicas da Religiosidade, descritas no tópico 4.1.1.3, os participantes responderam os 

seguintes instrumentos: 

 Escala de Intenção de Voto por Cargos Políticos: Descrita no tópico 3.1.1.3 do Estudo 

1. 

Questionário dos Valores Básicos: Descrito no tópico 3.2.1.3 do Estudo 1. 

Escala de Orientação à Dominância Social (SDO): Consiste em uma versão de 16 

itens proposta por Ho et al. (2012), com oito itens para cada uma das duas dimensões da 

orientação à dominância social. Cantal, Milfont, Wilson e Gouveia (2014) verificaram alfas 

de Cronbach de 0,88 e 0,91 respectivamente para as dimensões SDO-Dominância (e.g., Item 

Figura 7. Sequência dos blocos do TAI Político-Religiosidade 
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1. Ter alguns grupos no topo realmente beneficia a todos) e SDO-Igualitarismo (e.g., Item 

16. A igualdade entre os grupos deveria ser nosso ideal) desta medida no contexto brasileiro. 

Seus itens devem ser respondidos em uma escala que varia de 1 (discordo totalmente) a 7 

(concordo totalmente). No presente estudo será utilizada uma dimensão geral da SDO. (Ver 

Anexo 11). 

Escala de Autoritarismo de Direita (RWA): Inicialmente proposta por Duckitt, 

Bizumic, Krauss e Heled (2010) com 36 itens, esta escala possui uma versão curta de 18 itens 

(Cantal et. al, 2014) adotada neste estudo. Seus itens precisam ser respondidos em uma escala 

de resposta entre -4 (discordo muito fortemente) e 4 (concordo muito fortemente). Cantal et 

al. (2014) reuniram evidências da adequação de seu o modelo trifatorial no contexto 

brasileiro: RWA-Autoritarismo (e.g., Item 4. Os crimes e as desordens públicas recentes 

mostram que devemos agir mais duramente com os desordeiros, se quisermos preservar a lei 

e a ordem; α = 0,83), RWA-Conservadorismo (e.g., Item 5. Nosso país será melhor se 

mostrarmos respeito à autoridade e obedecermos nossos líderes; α = 0,83) e RWA-

Tradicionalismo (e.g., Item 18. Os modos e valores “tradicionais” ainda mostram a melhor 

forma de se viver; α = 0,91). Estes autores também observaram um alfa de Cronbach de 0,91 

para uma dimensão geral da RWA, a qual será também utilizada nesta ocasião. (Ver Anexo 

12). 

Questionário demográfico: A fim de possibilitar a caracterização da amostra utilizada 

a partir de variáveis como idade, sexo, orientação sexual, religiosa e política, entre outras. 

4.2.1.4. Procedimento 

 Seguiu-se o mesmo procedimento descrito no tópico 4.1.1.4. 

4.2.1.5. Análise dos Dados 

Utilizou-se o FreeIAT para obtenção do  escore D. Esta estatística é usada para o 

cálculo da associação implícita no TAI Político-religiosidade, e é resultante da diferença entre 
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a latência de resposta do bloco congruente e incongruente dividido pelo desvio-padrão de 

todas as latências de respostas nos dois blocos (Greenwald, Nosek, & Banaji, 2003). Este 

escore varia de -2 a +2. Valores próximos a -2 refletem uma associação implícita muito forte 

contrária ao objeto de pesquisa; enquanto que valores próximos a +2 demonstram uma 

associação implícita muito forte a favor deste objeto (Cai, Sriram, Greenwald, & McFarland, 

2004). No caso das medidas deste estudo, valores próximos a +2 refletem uma associação 

implícita muito forte do bloco congruente (político religioso + positivo), já valores próximos a 

-2 evidenciam uma associação implícita muito forte do bloco incongruente (político religioso 

+ negativo) (Rudman & Mescher, 2012). Em relação à força de associação, valores até 0,15 

indicam não haver uma preferência nítida, ou seja, a diferença entre a latência da associação 

do bloco congruente e incongruente não se diferenciam de modo significativo, indicando 

neutralidade. Valores entre 0,16 e 0,35 demonstram uma preferência baixa; de 0,36 a 0,65, 

moderada; e acima de 0,65, se considera uma preferência forte (Gouveia, Mendes, Freire, 

Freires, & Barbosa, 2014; Siriram & Greenwald, 2009).  

O PASW Statistics, versão 18, foi utilizado para análises descritivas, teste t de Student, 

correlações, regressões lineares múltiplas e análise multivariada de variância (MANOVA). 

 

4.2.2. Resultados 

4.2.2.1. Atitudes implícitas frente a políticos religiosos 

 Inicialmente pretendeu-se verificar a diferença entre as associações dos blocos 

congruente e incongruente do TAI Político-religiosidade e a ausência de relação, para tanto 

seguiu-se um procedimento adotado por Mendes (2014), no qual é computada uma variável 

zero, de ausência de relação, e um Teste t para medidas repetidas é realizado a fim de ver a 

significância estatística dessa diferença. Para esta medida, o escore D se diferenciou da 

ausência de relação (t(164) = -9,33, p < 0,001).  
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Como bloco congruente desta medida implícita tiveram-se as categorias político 

religioso e positivo, com latência média de associação de 1.092,32 ms (DP = 258,37), 

enquanto no bloco incongruente as categorias foram político religioso e negativo, com tempo 

de associação médio de 1.337,33 ms (DP = 355,98). Observa-se, portanto, uma associação 

mais rápida a favor do bloco congruente, com o escore D demonstrando uma magnitude 

moderada dessa associação (M = 0,40, DP = 0,55) e, por conseguinte, atitudes implícitas mais 

positivas frente a políticos religiosos. Desse modo, foi aceita a hipótese 1.1. 

 O TAI Político-religiosidade será adotado como uma medida de atitudes implícitas 

frente a políticos religiosos, dadas suas categorias de estímulo Positivo e Negativo. Neste 

sentido, a partir da média do escore D (M = 0,40; DP = 0,55), pode-se inferir que os 

indivíduos possuem atitudes mais positivas frente a políticos religiosos que a não-religiosos, 

uma vez que associaram o bloco congruente com mais rapidez. Em seguida pretende-se 

conhecer os correlatos e preditores do escore D. 

 A Tabela 18 apresenta os valores de correlação r de Pearson entre as atitudes frente a 

políticos religiosos (escore D) e algumas variáveis de interesse, especificamente a orientação 

à dominância social (SDO), autoritarismo (RWA), o fundamentalismo religioso, as quatro 

dimensões da religiosidade, os valores humanos e as variáveis demográficas nível de 

religiosidade e importância da religião. 
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 Tabela 18  

 Correlatos das atitudes implícitas frente a políticos religiosos 

 

 

SDO 

Atitudes frente a  

políticos religiosos (escore D) 

0,08 

RWA 0,26* 

Fundamentalismo 0,41** 

Comunidade 0,39** 

Moralidade 0,36** 

Emoções 0,24* 

Sentido 0,37** 

Experimentação -0,07 

Realização 0,11 

Suprapessoal 0,07 

Existência 0,19* 

Interativa 0,28** 

Normativa 0,50** 

Nível de Religiosidade 0,31** 

Importância da Religião 0,38** 

  Notas: *p < 0,05; **p < 0,001 

 

 Foram observadas correlações significativas do escore D com a RWA (r = 0,26, p < 

0,05), com o fundamentalismo (r = 0,41, p < 0,001), com as quatro dimensões da religião 

[comunidade (r = 0,39, p < 0,001), moralidade (r = 0,36, p < 0,001), emoções (r = 0,24, p < 

0,05) e sentido (r = 0,37, p < 0,001)], além das subfunções valorativas existência (r = 0,19, p 

< 0,05), interativa (r = 0,28, p < 0,001) e normativa (r = 0,50, p < 0,001), assim como com as 

duas variáveis demográficas nível de religiosidade (r = 0,31, p < 0,001) e importância da 

religião (r = 0,38, p < 0,001). Frente a estes resultados, decidiu-se pela aceitação das hipóteses 

1.2 e 1.3, bem como pela rejeição da hipótese 1.4.   

 Conhecidas as relações das atitudes frente a políticos religiosos com as referidas 

variáveis, é importante verificar quais delas possuem o poder de predizer tais atitudes. Neste 

sentido, realizou-se um Análise de Regressão Linear Múltipla, utilizando o método stepwise. 

Os resultados desta análise são apresentados na Tabela 19. 
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   Tabela 19  

   Preditores das atitudes implícita frente a políticos religiosos 

 Preditores R R²ajustado F B Beta t 

E
sc

o
re

 D
 

Normativa 0,50 0,24 F(163)=54,58 0,19 0,50 7,38** 

   Notas: *p < 0,05; **p < 0,001 

 

 Foram incluídas no modelo apenas aquelas variáveis que apresentaram correlação 

significativa com o escore D. No entanto, nota-se que apenas a subfunção valorativa 

normativa (β = 0,50, p < 0,001) apresentou poder preditivo das atitudes frente a políticos 

religiosos, explicando 24% da variância total dos dados. 

 Os correlatos das atitudes implícitas frente a político religioso (escore D) sugerem uma 

forte associação com variáveis de aspecto religioso como o fundamentalismo e as quatro 

dimensões da religião, ou a elas relacionadas, como o autoritarismo, bem como com valores 

pessoais (interativos e normativos), isto se deve decerto ao fato da associação mais rápida 

constatada entre as categorias político religioso e positivo, o que indica atitudes mais positivas 

frente a político religioso. Os valores normativos figuraram como única variável que 

contribuiu para a explicação dessas atitudes.  

 

4.2.2.2. Intenção de voto em candidato religioso e não religioso 

 Como no Estudo 1, neste também intencionou-se conhecer as intenções de voto para 

os diferentes perfis de candidato hipotético, tanto intenção geral quanto por cargos políticos. 

No entanto, diferente do estudo anterior, nesta ocasião não houve especificação de orientação 

religiosa ou de nível de escolaridade dos perfis, mencionando-se apenas em um perfil que o 

candidato “é religioso e segue uma religião específica”, em outro que “não é religioso e não 

segue qualquer religião”, e um terceiro em que não foram dadas tais informações, sendo este 
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equivalente ao perfil controle. A Tabela 20 reúne as médias e desvios padrões das diferentes 

intenções para as três condições experimentais. 

     Tabela 19  

     Estatísticas descritivas das intenções de voto 

 

Intenção de Voto 

Controle Candidato Religioso Candidato não-religioso 

M DP M DP M DP 

Geral 3,49 0,93 3,25 1,21 3,78 0,90 

Vereador 3,78 0,98 3,29 1,24 3,94 0,83 

Prefeito 3,00 1,19 3,05 3,61 3,61 1,00 

Deputado estadual 3,27 1,07 2,92 1,21 3,73 1,00 

Deputado federal 3,02 1,21 2,80 1,21 3,59 1,09 

Senador 2,82 1,31 2,71 1,23 3,00 1,29 

Governador 2,61 1,24 2,65 1,26 3,55 1,25 

Presidente 2,41 1,27 2,42 1,22 3,41 1,25 

 

De acordo com a Tabela 20, houve quase totalmente maior intenção de voto para o 

candidato não-religioso, seguido do perfil controle e por fim o perfil descrito como religioso, 

sendo a única exceção o cargo de prefeito, no qual houve menor intenção para o candidato 

não-religioso, seguido do religioso e por último o controle. Com isso, a hipótese 2.1 não foi 

corroborada. 

Para verificar se as diferenças nas médias das intenções de voto geral e por cargos 

políticos variou em razão dos perfis de candidato, realizou-se uma MANOVA tendo como 

variável independente os perfis e como variáveis dependentes as intenções de voto. Um efeito 

principal foi observado [ʎ de Wilks = 0,79; F(16, 310)=2,33; p<0,05; tamanho do efeito 

(ɳ²p)=0,10]. Para verificar quais grupos diferiram, utilizou-se o teste post hoc de Bonferroni. 

Para a medida de intenção de voto geral não se recorreu a uma pontuação total das 

intenções para cada cargo, ao contrário do Estudo 1, mas de uma variável específica em que 

os participantes deveriam indicar a intenção total para votar no candidato descrito, sem 

especificações de cargos ou quaisquer outras. Uma correlação significativa (r = 0,79, p < 

0,001) foi encontrada entre esta variável e a pontuação total das intenções para cada cargo 
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político. O teste post hoc apresentou diferença significativa na intenção de voto geral 

[F(2,162) = 3,79; p < 0,05; ɳ²p = 0,04]  para os candidatos religioso e não-religioso. 

Para os cargos de vereador [F(2,162) = 5,60; p < 0,05; ɳ²p = 0,06], deputado estadual 

[F(2,162) = 7,44; p < 0,05; ɳ²p = 0,08] e deputado federal [F(2,162) = 6,56; p < 0,05; ɳ²p = 

0,07] foram também estatisticamente significativas as diferenças na intenção de voto para os 

perfis religioso e não-religioso, havendo intenção maior de votar neste último. 

Para os cargos prefeito [F(2,162) = 4,60; p < 0,05; ɳ²p = 0,05], senador [F(2,162) = 

7,27; p < 0,05; ɳ²p = 0,07], governador [F(2,162) = 9,42; p < 0,001; ɳ²p = 0,10] e presidente 

[F(2,162) = 11,31; p < 0,001; ɳ²p = 0,12], além de diferirem na nas intenções de votar nos 

candidatos religioso e não-religioso, foi também significativa a diferença entre a condição 

controle e o candidato não-religioso, com maior intenção de voto para o não-religioso quando 

comparado ao religioso e ao controle. A única exceção foi o cargo de prefeito, em que houve 

maior intenção para o não-religioso quando comparado ao religioso e para o religioso quando 

comparado ao controle. 

A fim de compreender melhor esses resultados, pretende-se verificar as diferenças na 

intenção de voto a partir de variáveis demográficas dos participantes, especificamente nível de 

religiosidade e importância da religião em suas vidas, sendo eles divididos em dois grupos 

para cada variável. 

 

Nível de religiosidade 

Para verificar as diferenças na intenção de voto para cada perfil de político tendo em 

conta o nível de religiosidade dos sujeitos, dividiu-se esta variável em dois grupos, aqueles 

com maior e com menor nível. As estatísticas descritivas das intenções de voto nas três 

condições experimentais dos dois grupos são reunidas na Tabela 21.  
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     Tabela 20  

     Estatísticas descritivas das intenções de voto para indivíduos mais e menos religiosos 
 

Intenções de Voto 

Perfis de candidato 

Controle Candidato Religioso Candidato não-religioso 

M DP M DP M DP 

B
A

IX
O

 N
ÍV

E
L

 D
E

 

R
E

L
IG

IO
S

ID
A

D
E

 

Geral 3,54 0,88 3,00 1,10 4,14 0,79 

Vereador 3,75 0,96 3,08 1,18 4,17 0,71 

Prefeito 3,04 1,23 3,00 1,13 3,93 0,75 

Deputado 

estadual 
3,29 0,97 2,73 1,17 4,14 0,74 

Deputado 

federal 
3,04 1,13 2,65 1,16 4,00 0,88 

Senador 2,82 1,36 2,54 1,12 3,90 1,01 

Governador 2,68 1,30 2,54 1,17 3,86 1,12 

Presidente 2,29 1,24 2,22 1,05 3,83 1,13 

A
L

T
O

 N
ÍV

E
L

 D
E

 

R
E

L
IG

IO
S

ID
A

D
E

 

Geral 3,43 1,02 3,57 1,29 3,32 0,84 

Vereador 3,81 1,03 3,57 1,29 3,64 0,90 

Prefeito 2,95 1,16 3,11 1,31 3,18 1,14 

Deputado 

estadual 
3,24 1,22 3,18 1,25 3,18 1,05 

Deputado 

federal 
3,00 1,34 3,00 1,27 3,05 1,13 

Senador 2,81 1,29 2,93 1,36 3,09 1,27 

Governador 2,52 1,16 2,79 1,39 3,14 1,32 

Presidente 2,57 1,32 2,68 1,39 2,86 1,20 

 

De acordo com esses resultados, para os participantes de baixo nível de religiosidade 

houve maior intenção de voto no perfil de candidato não-religioso, seguido do controle e do 

perfil descrito como religioso. Uma MANOVA mostrou que entre este grupo houve um efeito 

principal dos perfis nas intenções de voto [ʎ de Wilks = 0,55; F(16, 168) = 3,55, p < 0,001; 

tamanho do efeito (ɳ²p) = 0,25]. Diferenças foram observadas tanto para intenção geral 

[F(2,91) = 11,63, p < 0,001; ɳ²p = 0,20], quanto para cada um dos cargos: vereador [F(2,91) = 

10,13, p < 0,001; ɳ²p = 0,18], prefeito [F(2,91) = 7,45, p < 0,05; ɳ²p = 0,14] , deputado 

estadual [F(2,91) = 16,25; p < 0,001, ɳ²p = 0,26] , deputado federal [F(2,91) = 9,413,182, p < 

0,001; ɳ²p = 0,22] , senador [F(2,91) = 11,68, p < 0,001; ɳ²p = 0,20], governador [F(2,91) = 

11,22, p < 0,001; ɳ²p = 0,19]  e presidente [F(2,91) = 19,34, p < 0,001; ɳ²p = 0,29].    
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O teste post hoc de Bonferroni mostrou diferenças estatisticamente significativas nas 

intenções de voto para os candidatos descritos como religioso e não-religioso tanto para geral 

quanto para cada um dos sete cargos, havendo para todos os casos uma maior intenção de 

voto no candidato não-religioso. 

Além disso, para os cargos prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador, 

governador e presidente foram observadas também diferenças significativas entre o perfil 

controle de candidato e o não-religioso, havendo também uma maior intenção para este 

último perfil. 

Finalmente, para o cargo vereador, foi encontrada diferença significativa no teste post 

hoc entre o perfil controle o candidato religioso, havendo maior intenção de voto para o perfil 

controle.  

Já no que diz respeito aos participantes de alto nível de religiosidade, não foi 

encontrado um efeito principal significativo dos perfis nas intenções de voto [ʎ de Wilks = 

0,80; F(16, 122) = 3,55, p = 0,58; tamanho do efeito (ɳ²p) = 0,10], não havendo, portanto, 

qualquer diferença significativa nas intenções de voto entre os grupos. 

Importância da Religião 

Outra variável demográfica que permitiu caracterizar os participantes em termos de 

religiosidade foi a importância que atribuem à religião em suas vidas. Neste caso, os 

indivíduos foram divididos entre aqueles para os quais a religião tem mais importância e 

aqueles para os quais tem menos. A Tabela 22 apresenta as médias e desvios padrões das 

intenções de voto para cada condição experimental. 

  



 
138 

Tabela 21  

Estatísticas descritivas das intenções de voto para indivíduos que atribuem alta e baixa 

importância à religião 

 

Intenções de Voto 

Perfis de candidato 

Controle Candidato Religioso Candidato não-religioso 

M DP M DP M DP 

B
A

IX
A

 I
M

P
O

R
T

Â
N

C
IA

 Geral 3,40 0,91 2,88 1,12 4,11 0,83 

Vereador 3,54 0,90 3,06 1,25 4,14 0,70 

Prefeito 2,64 1,15 2,85 1,18 4,00 0,77 

Deputado 

estadual 
3,12 0,88 2,71 1,29 4,14 0,70 

Deputado 

federal 
2,80 1,04 2,59 1,25 3,96 0,88 

Senador 2,56 1,22 2,50 1,18 3,89 1,03 

Governador 2,40 1,19 2,47 1,18 3,86 1,14 

Presidente 2,12 1,27 2,18 1,14 3,82 1,18 

A
L

T
A

 I
M

P
O

R
T

Â
N

C
IA

 Geral 3,58 0,97 3,65 1,20 3,39 0,84 

Vereador 3,92 1,06 3,55 1,20 3,70 0,92 

Prefeito 3,37 1,13 3,26 1,21 3,13 1,05 

Deputado 

estadual 
3,42 1,24 3,16 1,09 3,22 1,08 

Deputado 

federal 
3,25 1,36 3,03 1,14 3,13 1,18 

Senador 3,08 1,38 2,94 1,26 3,13 1,25 

Governador 2,83 1,27 2,84 1,34 3,17 1,30 

Presidente 2,71 1,23 2,68 1,27 2,91 1,16 

 

Em relação aos participantes que definiram a religião como tendo baixa importância 

em suas vidas, houve maior intenção de voto geral e para os cargos de vereador, deputado 

estadual, deputado federal e senador para o candidato não-religioso, seguido do controle por 

último para o religioso. Já para os cargos de prefeito, governador e presidente, a intenção foi 

maior primeiramente para o não-religioso, depois para o religioso e finalmente para perfil de 

candidato controle. 

Para este grupo foi observado um efeito principal dos perfis de candidato nas à 

intenções de voto [ʎ de Wilks = 0,54; F(16, 154) = 3,48, p < 0,001; tamanho do efeito (ɳ²p) = 

0,26]. Diferenças foram observadas para as seguintes intenções de voto: geral [F(2,84) = 

12,07, p < 0,001; ɳ²p = 0,22], vereador [F(2,84) = 8,98, p < 0,001; ɳ²p = 0,17], prefeito 

[F(2,84) = 13,27, p < 0,05; ɳ²p = 0,24] , deputado estadual [F(2,84) = 15,75, p < 0,001; ɳ²p = 
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0,27] , deputado federal [F(2,84) = 13,57, p < 0,001; ɳ²p = 0,24], senador [F(2,84) = 13,41, p 

< 0,001; ɳ²p = 0,24], governador [F(2,84) = 13,83, p < 0,001; ɳ²p = 0,24]  e presidente 

[F(2,84) = 18,57, p < 0,001; ɳ²p = 0,30]. 

O teste post hoc de Bonferroni indicou a existência de diferenças estatisticamente 

significativas em relação à intenção de voto geral e para cada cargo político, com exceção do 

de vereador, em relação aos perfis de candidato religioso e não-religioso, e entre os perfis 

controle e não-religioso. Em ambas as comparações, os participantes mostraram maior 

intenção de voto no candidato não-religioso. Em relação ao caso do cargo de vereador, a 

diferença existente foi apenas entre o candidato religioso e não-religioso, seguindo a mesma 

preferência pelo último.      

Para o grupo de participantes que atribuiu maior importância à religião em suas vidas, 

nenhuma diferença significativa foi observada nas intenções de voto em relação aos perfis de 

candidato, não havendo um efeito principal [ʎ de Wilks = 0,78; F(16, 136) = 1,10, p = 0,36; 

tamanho do efeito (ɳ²p) = 0,11]. Apesar disso, a nível descritivo, houve intenção de voto geral 

decrescente na ordem candidato religioso, controle e não-religioso. Para os cargos de 

vereador, deputado estadual e deputado federal, a preferência de intenção de voto foi para o 

perfil controle, depois para o não-religioso e por fim para o religioso. Já para os cargos de 

senador e presidente a intenção foi maior para o perfil de candidato não-religioso, seguido do 

controle e do religioso. Finalmente, houve maior intenção de voto no perfil controle, depois 

no religioso e no não-religioso para o cargo de prefeito, e maior para o não-religioso, seguido 

do religioso e do controle, para o cargo de governador. 

Neste sentido, se observa que tanto para o nível de religiosidade quanto para a 

importância da religião parece haver preferência pelo candidato político não-religioso na 

intenção de voto para aqueles indivíduos de menor nível de religiosidade e que atribuem 

menos importância à religião, ao passo que para aqueles de maior nível de religiosidade e para 
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os quais a religião é mais importante não há diferenças na intenções de voto entre os 

candidatos religioso e não-religioso. 

Em relação à intenção de voto, pretende-se ainda conhecer quais variáveis estão 

correlacionadas e quais podem explicá-la, tanto considerando os perfis de candidato, quanto 

avaliando a intenção total, sem distinções. Para tanto, será considerada unicamente a intenção 

de voto geral, em vez de por cargos, por motivos de parcimônia. Os correlatos e preditores 

dessa intenção são apresentados e discutidos a seguir. 

 

4.2.2.3. Correlatos e preditores da intenção de voto 

 As variáveis às quais se deseja verificar as relações com a intenção de voto foram as 

mesmas utilizadas nos correlatos com o escore D, além desta própria variável. Precisamente, 

o interesse nos correlatos da intenção de voto foram voltados para a dominância social (SDO), 

autoritarismo (RWA), fundamentalismo, escore D, as quatro dimensões da religiosidade 

(comunidade, moralidade, emoções e sentido), as seis subfunções valorativas da teoria 

funcionalista dos valores humanos (experimentação, realização, suprapessoal, existência, 

interativa e normativa), além do nível de religiosidade e da importância da religião. As 

correlações entre todas essas variáveis e as intenções de voto geral e por perfil de candidato 

são expostas na Tabela 23. 
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     Tabela 22  

     Correlatos da intenção de voto 

 

 

SDO 

Intenção de voto 

Geral Controle Religioso Não-religioso 

-0,00 -0,02 -0,02 0,08 

RWA 0,28* 0,37* 0,42** -0,09 

Fundamentalismo 0,13 0,02 0,47** -0,32* 

Escore D 0,01 0,11 0,07 -0,22 

Comunidade 0,09 0,05 0,47** -0,50* 

Moralidade 0,09 0,11 0,41** -0,45* 

Emoções -0,03 0,04 0,16 -0,45* 

Sentido 0,06 0,08 0,33* -0,35* 

Experimentação 0,05 0,33* -0,12 0,08 

Realização 0,07 0,26 0,08 -0,06 

Suprapessoal 0,01 0,14 -0,03 0,03 

Existência 0,10 0,05 0,24* -0,00 

Interativa 0,06 0,30* 0,11 -0,30 

Normativa 0,18* 0,21 0,46** -0,39* 

Nível de Religiosidade -0,06 0,14 0,18 -0,62** 

Importância da Religião -0,00 0,15 0,24* -0,49** 

     Notas: *p<0,05 ** p<0,001 

 De acordo com os resultados desta tabela, observa-se que para a intenção de voto 

geral, a qual os perfis não são considerados, houve correlações significativas apenas com o 

autoritarismo (r = 0,28, p < 0,05) e com a subfunção normativa (r = 0,18, p < 0,05). Para a 

intenção de voto no perfil controle, correlações significativas foram obtidas também com o 

autoritarismo (r = 0,37, p < 0,05) e com as subfunções valorativas experimentação (r = 0,33, p 

< 0,05) e interativa (r = 0,30, p < 0,05). 

Correlações em maior número e mais fortes foram encontradas na intenção de voto 

para os candidatos descritos como religioso e não-religioso. Para o primeiro perfil, a intenção 

de voto correlacionou-se positivamente com o autoritarismo (r = 0,42, p < 0,001), 

fundamentalismo (r = 0,47, p < 0,001), com as dimensões comunidade (r = 0,47, p < 0,001), 

moralidade (r = 0,41, p < 0,001) e sentido (r = 0,33, p < 0,001) das quatro dimensões da 

religiosidade, com os valores de existência (r = 0,24, p < 0,05) e normativos (r = 0,46, p < 

0,001) e com a importância da religião (r = 0,24, p < 0,05). Portando, foi corroborada a 

hipótese 2.4 e recusadas as hipóteses 2.2 e 2.7. 
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Finalmente, a intenção de voto para o perfil de candidato não-religioso correlacionou-

se negativamente com o fundamentalismo (r = -0,32, p < 0,05), com as quatro dimensões da 

religiosidade [comunidade (r = -0,50, p < 0,05), moralidade (r = -0,45, p < 0,05), emoções (r 

= -0,45, p < 0,05) e sentido (r = -0,35, p < 0,05)], com a subfunção normativa (r = -0,39, p < 

0,05), além de com o nível de religiosidade (r = -0,62, p < 0,001) e importância da religião (r 

= -0,49, p < 0,001). Esses resultados sugerem a contemplação da hipótese 2.5, e a recusa das 

hipóteses 2.3 e 2.6. 

Sabendo-se como as referidas variáveis se relacionam com as intenções de voto geral e 

por perfis de candidato, pretende-se a fim de entender melhor esses resultados verificar quais 

dessas variáveis explicam as diferentes intenções de voto. Para tanto, Análises de Regressão 

Múltipla foram realizadas, utilizando o método stepwise e incluindo nos modelos apenas as 

variáveis que se correlacionaram significativamente com cada intenção. Os resultados dessas 

análises são vistos na Tabela 24.  

   Tabela 23  

   Preditores da intenção de voto 
 Preditores R R²ajustado F B Beta t 

G
er

a
l 

Autoritarismo 0,28 0,07 F(163)=14,56 0,22 0,28 3,81** 

C
o
n

tr
o
le

 Autoritarismo 0,37 0,12 F(47)=7,50 0,28 0,37 2,90* 

Experimentação 0,50 0,22 F(46)=7,73 0,30 0,33 2,64* 

R
el

ig
io

so
 

Fundamentalismo 0,47 0,21 F(63)=18,01 0,43 0,47 4,24** 

N
ã
o
-r

el
ig

io
so

 

Nível de 

Religiosidade 
0,62 0,40 F(49)=31,48 -0,45 -0,62 -5,61** 

   Notas: *p<0,05 ** p<0,001 
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 Os resultados na Tabela 24 encontrados para estas análises de regressão mostram que 

a intenção de voto geral foi explicada unicamente em razão do autoritarismo (β = 0,28, p < 

0,001), embora explicando apenas 7% (R² ajustado) da variância total. No caso da intenção de 

voto no perfil de candidato controle, entraram no modelo as variáveis autoritarismo e as 

subfunções interativa e experimentação, no entanto apenas o autoritarismo (β = 0,37, p < 

0,05) e experimentação (β = 0,33, p < 0,05) contribuíram para a predição e explicaram 

conjuntamente 22% da variação dessa intenção.  

 Entre as variáveis postas na equação de regressão como preditoras da intenção de voto 

para o perfil de candidato religioso (autoritarismo, fundamentalismo, comunidade, 

moralidade, sentido, existência, normativa e importância da religião), apenas o 

fundamentalismo (β = 0,47, p < 0,001) predisse significativamente a intenção de voto neste 

perfil, explicando 21% da variância. Já em relação à intenção de voto no candidato descrito 

como não-religioso, das variáveis fundamentalismo, comunidade, moralidade, emoções, 

sentido, normativa, nível de religiosidade e importância da religião, as quais se relacionaram 

todas negativamente com a intenção de voto neste perfil, somente a variável nível de 

religiosidade (β = -0,62, p < 0,001) predisse inversamente tal intenção, explicando 40% da 

variância total.  

 Os achados acerca dos correlatos e preditores das intenções de voto para os diferentes 

perfis indicam a influência de variáveis tocantes à religiosidade e dos valores humanos na 

determinação das intenções de votar em políticos religiosos e não-religiosos, especificamente 

a intenção em políticos religiosos é diretamente relacionada a fenômenos como o 

fundamentalismo religioso e os valores normativos, ao passo que a intenção de votar em 

políticos não-religiosos é inversamente relacionada a estas variáveis, assim como o nível de 

religiosidade.  
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4.3. Discussão Parcial 

Este segundo estudo teve como objetivo inicial a averiguação das propriedades 

psicométricas da Escala de Fundamentalismo Religioso e da Escala de Quatro Dimensões 

Básicas da Religiosidade, a fim de reunir evidências de validade e precisão dessas medidas no 

cenário brasileiro, para o qual até então não haviam sido adaptadas. 

A Escala de Fundamentalismo Religioso é composta por 12 itens, sendo 6 deles 

favoráveis ao fundamentalismo (e.g., Item 1. Deus deu à humanidade um guia completo e 

infalível para a felicidade e salvação, o qual deve ser totalmente seguido), e 6 contrários 

(e.g., Item 12. Todas as religiões do mundo têm falhas e ensinamentos errados. Não há 

qualquer religião certa e perfeitamente verdadeira). A presença de itens redigidos positiva e 

negativamente é uma prática comum (Gouveia, Lima, Gouveia, Freires, & Barbosa, 2012) e 

importante, pois evita a tendência dos indivíduos em generalizaram as repostas para todos os 

itens (Distefano & Molt, 2006), exigindo dos respondentes um processo cognitivo mais 

elaborado que automático (Podsakoff, Mackenzie, Lee, & Podsakoff, 2003). No entanto, é 

preciso que estes itens negativos tenham a escala de resposta invertida na tabulação dos 

dados, para que possam medir na mesma direção (Guerra & Gouveia, 2007), isto é, quando 

maior a pontuação, maior o grau de fundamentalismo dos partícipes. 

Observou-se que todos os itens da referida medida apresentaram capacidade de 

discriminar indivíduos com pontuações próximas à mediana, sendo mantidos no conjunto. 

Uma Análise dos Componentes Principais indicou a existência de apenas um fator resultante 

do agrupamento dos itens, o qual explicou 50% da variância, com um alfa de Cronbach de 

0,90. 

No tocante à Escala de Quatro Dimensões Básicas da Religiosidade, conforme 

mencionado anteriormente, esta foi desenvolvida por Saroglou (2011) com base teórica. 

Segundo o autor, este instrumento conta com dados de 12 países, no entanto sem publicações 
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formalizando sua validação. Saroglou propõe um modelo tetrafatorial para este instrumento, 

contemplando as quatro dimensões básicas da religiosidade: crença, vínculo, comportamento 

e pertença; representadas respectivamente pelos fatores sentido, emoções, moralidade e 

comunidade, cada um integrado por três itens. A Análise Fatorial Confirmatória realizada 

para provar esta estrutura demonstrou índices de ajuste do modelo satisfatórios, de acordo 

com Byrne (2010): χ²/gl = 2,67, GFI = 0,91, AGFI = 0,86, CFI = 0,97 e RMSEA = 0,08 

(IC90% = 0,068 – 0,104).  

Os quatro fatores desta escala apresentaram alfa de Cronbach entre 0,85 e 0,95: 

comunidade (α = 0,95), moralidade (α = 0,93), emoções (α = 0,89) e sentido (α = 0,85). É 

importante frisar a influência do número de itens neste índice de consistência interna, 

precisamente que quanto mais itens compuserem um fator, maior será seu alfa de Cronbach 

(Field, 2009; Maroco & Marques, 2006). Nota-se, portanto, que mesmo formados por três 

itens, estes fatores apresentaram uma magnitude elevada de fidedignidade, afirmando sua 

precisão.  

De acordo com as propriedades psicométricas observadas para as duas escalas em 

questão, confia-se que o primeiro objetivo deste estudo tenha sido satisfatoriamente auferido. 

Tratam-se de instrumentos válidos e precisos, e que podem ser utilizados para fins de 

pesquisa no contexto do Brasil, capazes de contribuir para os estudos que pretendam tratar da 

religiosidade e de outros aspectos religiosos. O primeiro permite obter uma medida geral de 

fundamentalismo das pessoas, enquanto o segundo possibilita verificar a importância da 

participação em comunidades religiosas, o realce da moralidade e o sentido que a religião dá à 

vida dos indivíduos.  

Outro objetivo deste estudo foi conhecer as atitudes implícitas frente a políticos 

religiosos e não-religiosos. Para tanto, desenvolveu-se um Teste de Associação Implícita 

(TAI) Político-religiosidade, com base em um teste semelhante desenvolvido por Rudman  et 
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al. (2013), o TAI Candidato (The Candidate IAT).  O TAI é uma medida implícita que 

independe da atenção consciente dos indivíduos, com respostas dadas espontaneamente e de 

maneira automática (Gouveia, Athayde, Mendes, & Freire, 2012; Pimentel, Torres, & 

Günther, 2011) e sendo analisado com base no tempo de associação entre as categorias do 

bloco congruente e incongruente, isto é, com base na latência de resposta (Gouveia et al. 

2014).  

No caso do TAI Político-religiosidade que foi utilizado neste estudo, percebeu-se uma 

associação mais rápida entre as categorias do bloco congruente (político religioso e positivo), 

com tempo de associação média de 1.092,32 ms, do que as categorias do bloco incongruente 

(político religioso e negativo), latência média de associação de 1.337,33 ms. O escore D 

mostrou uma força moderada da associação do bloco congruente (M = 0,40, DP = 0,55). 

Estes resultados mostram que houve, por parte dos participantes deste estudo, implicitamente 

atitudes mais positivas frente a político religioso que não-religioso. 

Além de verificar essas atitudes implícitas, o Estudo 2 pretendeu também analisar as 

diferenças na intenção de voto em perfis de candidatos hipotéticos  religioso e não-religioso. 

Constatou-se que, no caso da amostra utilizada, houve maior intenção de voto geral e por 

cargos políticos no perfil de candidato não-religioso, contrapondo os achados anteriores da 

medida implícita, pois embora com atitudes implícitas mais positivas em relação a políticos 

religiosos, indicaram explicitamente maior intenção em votar no candidato não-religioso.  

 Uma possível explicação para isso é a interferência da desejabilidade social, fenômeno 

comum nas medidas de autorrelato (Gouveia, Guerra, Souza, Santos, & Costa, 2009) e que 

consiste na tendência das pessoas em distorcerem suas respostas na direção favorável ao que é 

esperado ou desejado, refletindo uma estratégia pessoal de autoafirmação e aceitação grupal 

(Athayde, 2012; Furnham, 1986).    
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 Embora seja mais lógico pensar que o mais desejável seria a intenção em votar no 

candidato religioso, convém destacar que colocada de lado a identificação religiosa, os 

indivíduos em geral aparentemente possuem posições de resistência em relação a figuras do 

cenário político brasileiro que defende veementemente as posturas de determinada igreja, 

sobretudo das evangélicas. Este é o caso, por exemplo, do deputado Marco Feliciano, o qual 

foi alvo de severas críticas e protestos em razão de suas colocações radicais especialmente em 

relação à causa LGBT, em “defesa da família brasileira”. Neste sentido, é possível que os 

indivíduos demonstrem maior intenção em voto no perfil de candidato não-religioso devido 

ao destaque de fatos como este na mídia, com o propósito de evitar serem comparados a tais 

políticos e percebidos enquanto compartilhando de seus pontos de vista.  

 Uma segunda argumentação para essa intenção de voto por candidato político não-

religioso pode ser dada quando se consideram o nível de religiosidade e a importância da 

religião para os indivíduos. Observaram-se nos resultados da última parte deste estudo 

diferenças em termos dessas variáveis. Precisamente, indivíduos menos religiosos e para os 

quais a religião possui menor importância apresentaram, de fato, maior intenção de voto no 

candidato não-religioso que no religioso, sendo esta diferença estatisticamente significativa. 

No entanto, quando os indivíduos possuem maior nível de religiosidade e atribuem muita 

importância à religião em suas vidas, não há diferenças na sua intenção de voto entre os 

candidatos dos dois perfis. Esses resultados realçam, mais uma vez, o papel da identificação 

religiosa na intenção de voto, pois mesmo que as pessoas sejam religiosas, não intencionam 

votar no candidato religioso em maior medida se não houver especificação de orientação 

religiosa que deixe claro a semelhança de suas crenças com o candidato (Boas & Smith, 

2014). 

Finalmente, no que concerne aos correlatos das atitudes implícitas frente a político 

religioso e das intenções de voto em candidatos religioso e não-religioso, foram encontradas 
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relações significativas com o fundamentalismo, com o autoritarismo, com as quatro 

dimensões da religiosidade e com os valores normativos. Em relação ao escore D (atitudes 

implícitas favoráveis ao político religioso) e à intenção de voto no perfil de candidato 

religioso, foram positivas as relações com essas variáveis, como esperado.  

O fundamentalismo religioso consiste em um sistema dogmático e centralizado de 

significados, que enfatiza a persistência em crenças religiosas imodificáveis, além de 

estabelecer preconceito a outros grupos que não compactuam com tais crenças (Valladares, 

Carvajal, & García 2013), estando associado com níveis altos de autoritarismo e baixos de 

abertura a experiências novas (Saroglou & Muñoz-García, 2008).  O autoritarismo, por sua 

vez, também está relacionado ao preconceito a entre grupos, especialmente em direção a 

grupos ameaçadores (Cantal et al., 2014; Duckit, 2001). Assim sendo, é de fato prevista uma 

relação direta entre o fundamentalismo e o autoritarismo com as atitudes positivas frente a 

políticos religiosos e com a intenção de voto em candidato religioso, uma que vez 

supostamente são vistos como membros do mesmo grupo daqueles que possuem alto grau de 

fundamentalismo e autoritarismo, o de religiosos.  

Na mesma direção, as dimensões básicas da religiosidade também parecem favorecer 

as atitudes implícitas e a intenção de voto em político religioso, decerto por conta de fatores 

como o sentido que a religião e o vínculo religioso atribuem às vidas dos indivíduos 

(Saroglou, 2011). A respeito da relação com os valores normativos, é sabido que estes 

exercem um papel na preservação da cultura e das normas sociais, alem de enfatizarem a 

obediência à autoridade (Gouveia, 2013), aspectos que são igualmente contemplados pela 

religião, sobretudo a cristã.  

Em suma, uma plausível explicação para as relações estabelecidas entre as variáveis 

supracitadas com as atitudes positivas frente a político religioso e com a maior intenção de 

voto nesse perfil de político, é a função normativa e conservadora típica da religião, tendo 



 
149 

implicância na manutenção e preservação do status quo da sociedade e desprestigiando 

questões seculares como o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o aborto e a legalização 

das drogas, por exemplo.  

Destarte, acredita-se que o Estudo 2 teve suas metas alcançadas. Este contribui com a 

adaptação de duas medidas inéditas no contexto científico brasileiro que podem ser 

empregadas nos estudos da religião e da religiosidade, além de uma medida implícita para 

verificar a associação espontânea entre políticos e religiosidade. Seus achados somam 

também no conhecimento das atitudes implícitas e da intenção de voto em relação a políticos 

religiosos e não-religiosos, bem como os correlatos com variáveis amplamente empregadas na 

literatura, como o fundamentalismo, o autoritarismo e os valores humanos.    
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5. DISCUSSÃO GERAL E CONCLUSÕES 
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 O objetivo geral desta dissertação foi conhecer as relações dos aspectos religiosos, 

educacionais e valorativos da intenção de voto, cujo interesse foi despertado a partir da 

observação do número crescente de figuras religiosas na política brasileira, bem como o 

destaque na mídia que algumas delas recebem quando envolvidas em casos polêmicos. Dois 

capítulos teóricos foram redigidos com o propósito de explanar o que a literatura dispõe 

acerca de questões políticas como estereótipos em relação a políticos, mudanças na classe 

política, preditores e estudos da intenção de voto, entre outras; como também revisar as 

principais teorias de valores humanos em perspectivas cultural e individual, e as contribuições 

que oferecem ao entendimento de fenômenos do campo da política, além de conferir estudos 

que relacionam valores a temas como a preferência política.  

A fim de esboçar a influência desses aspectos na intenção de voto dos brasileiros, 

foram realizados dois estudos empíricos. Os objetivos específicos do Estudo 1 foram: 1) 

conhecer os correlatos e preditores da intenção de voto em perfis de candidatos hipotéticos de 

diferentes tipos de orientação religiosa e nível educacional; 2) verificar as preferências de 

intenção de voto em termos desses diferentes perfis; 3) saber como são descritos a partir de 

uma série de atributos; 4) observar a congruência entre os valores dos participantes e aqueles 

estes que atribuem aos diversos perfis de candidato; e 5) ver as diferenças de atribuição de 

valores aos perfis de candidato. O Estudo 2, por sua vez, objetivou especificamente: 1) 

analisar as atitudes implícitas frente a político religioso e não-religioso; 2) conhecer os 

correlatos e preditores dessas atitudes implícitas; 3)  observar as diferenças de intenção de 

voto explícita para candidatos religioso e não-religioso; e também 4) explorar os correlatos e 

preditores das referidas intenções de voto.  

Hipóteses foram elaboradas para ambos os estudos, em consistência com seus 

objetivos específicos, sendo nos dois casos divididas por grupos de referência a um objetivo. 
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Os principais resultados obtidos nesta dissertação são apresentados adiante, dando sequência a 

potenciais limitações dos estudos realizados e por fim a possíveis direcionamentos futuros. 

 

5.1. Achados principais 

 No caso do primeiro estudo, foram elaboradas 10 hipóteses agrupadas em 3 grupos 

referentes aos seus objetivos principais. As primeiras se referiram ao papel das crenças e 

práticas religiosas na intenção de voto, sendo corroboras as hipóteses 1.1, 1.3 e 1.4, as quais 

previam a correlação das crenças católicas com a intenção de voto no candidato católico, e 

das crenças e práticas protestantes com a intenção em votar no perfil de candidato evangélico. 

As confirmações dessas hipóteses firmam o papel importante da identidade e da participação 

religiosa na determinação do voto naquele político que é visto pelos indivíduos de um grupo 

religioso específico como compartilhando suas crenças (Boas & Smith, 2014; Botterman & 

Hooghe, 2009).  

 As hipóteses 2.1 e 2.2 postularam a preferência pela intenção de voto em candidatos 

de religião católica e evangélica em detrimento do candidato ateu, e em candidatos de maior 

nível de escolaridade em detrimento dos de menor. A hipótese 2.2 foi confirmada, indicando 

que, de fato, os participantes intencionaram em maior grau votar em candidatos com nível de 

escolaridade superior, tendo estes sido vistos como mais responsáveis, hábeis, cultos e 

competentes que os de baixo nível de escolaridade, o que justifica a maioria percentual de 

políticos com nível de educação superior nas câmaras dos deputados, no senado e nas 

assembléias legislativas do Brasil (Bolognesi & Tribess, 2009).  

A hipótese 2.1, entretanto, foi rejeitada, pois foram verificadas mais diferenças entre 

candidatos de mesma orientação religiosa e níveis de escolaridade distintos, em favor 

daqueles com nível mais alto, que entre candidatos de orientações religiosas diferentes e 

mesmo nível educacional. Sendo assim, é possível que no geral as pessoas tendam mais a 
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votar em candidatos políticos mais escolarizados e instruídos, independente do seu perfil 

religioso, quando não considerada a identificação religiosa com o candidato. Ainda a este 

respeito, é importante sublinhar que a amostra utilizada consistiu em universitários, que são 

indivíduos mais escolarizados e supostamente mais instruídos, o que sugere além da 

identificação religiosa, uma identificação educacional com o candidato.  

O terceiro grupo de hipóteses previa congruência geral entre os valores dos 

participantes e os que por eles foram atribuídos aos perfis de candidato (hipótese 3.1.), bem 

como maior congruência entre todas as subfunções valorativas com aquelas do candidato em 

que declararam tendência em votar (hipótese 3.2). Conforme esperado, a primeira hipótese foi 

devidamente corroborada, apoiando a literatura no que concerne ao compartilhamento de 

ordem de prioridades valorativas intraculturalmente por sujeitos de categorias diversas e com 

diferentes papéis (Gouveia, 2013), com a função de saciar as necessidades mais urgentes da 

sociedade em que estão inseridos. Em outras palavras, os cidadãos possuem os mesmos 

valores que seus políticos, pois os dois grupos estão imersos dentro de uma cultura específica. 

A hipótese 3.2 foi rejeitada, pois mesmo observando-se congruência maior com o candidato 

em que votariam em relação a algumas subfunções, isto não ocorreu para outras (existência e 

interativa), inviabilizando a confirmação desta hipótese, mas assegurando positivamente seu 

favorecimento.  

As hipóteses agrupadas no quarto grupo para o Estudo 1 tratavam das diferenças de 

atribuição dos valores aos distintos perfis de candidato. A hipótese 4.1 postulou uma maior 

atribuição de valores normativos aos perfis de candidato católico e evangélico, enquanto a 4.2 

supôs que os valores de experimentação seriam atribuídos em maior medida ao candidato 

ateu. Ambas as hipóteses foram confirmadas, expressando o papel da religião de moldar os 

valores, enfatizando os sociais e suprimindo os pessoais (Rokeach, 1969). Assim sendo, é 

mais do que esperado que políticos religiosos sejam vistos como mais normativos, prezando 
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por manter as tradições de uma sociedade e seu status quo, bem como a obediência às normas 

e às autoridades (Gouveia, 2013). Enquanto ao perfil de candidato ateu, sua maior 

caracterização por valores pessoais pode ser tanto por reflexo da menor influência da religião 

e, portanto, menor saliência dos valores sociais, quanto por uma posição mais firmada em 

direção a mudanças na sociedade e busca de experiências e de uma vida excitante, conflitando 

com o status quo social e enfatizando mais a si mesmo que à sociedade como grupo (Gouveia, 

Milfont, & Guerra, 2014).  

Consistente com os objetivos do Estudo 2, 11 hipóteses foram elaboradas e também 

agrupadas em dois grupos; aquelas referentes às atitudes implícitas frente a político religioso, 

e as referentes à intenção de voto em políticos religioso e não-religioso. A primeira hipótese 

do grupo das referentes às atitudes implícitas (H1.1) indicou que haveria associação mais 

rápida das categorias político religioso e positivo (bloco congruente do TAI), demonstrando 

atitudes mais positivas frente a este perfil. Isto foi o que de fato se observou, havendo uma 

diferença de 245,01 ms entre a velocidade de associação dessas categorias em relação às do 

bloco incongruente (político religioso e negativo), sendo a referida hipótese aceita. As 

hipóteses 1.2 e 1.3 previam respectivamente correlações positivas do escore D com o 

fundamentalismo religioso e com os valores normativos, o que se comprovou empiricamente. 

Contudo, não houve relação negativa significativa entre este escore e os valores de 

experimentação, rejeitando-se a hipótese 1.4. 

Em relação às hipóteses elaboradas em referência à intenção de voto em perfis de 

político religioso e não-religioso, a hipótese 2.1 postulou que haveria maior intenção de voto 

no perfil de candidato descrito como religioso, o que não foi comprovado, apesar das atitudes 

implicitamente positivas em relação a este, rejeitando-se tal hipótese. As hipóteses 2.2 e 2.3, 

por sua vez, indicaram correlações do escore D positiva com a intenção de voto no perfil de 

candidato religioso e negativa com o não-religioso, porém não foram observadas correlações 
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significativas entre o escore D com nenhuma das intenções de voto, embora tenham ocorrido 

no sentido previsto, sendo negadas estas hipóteses.  

Estes achados mostram que mesmo com atitudes positivas frente a político religioso, 

os participantes mostraram maior intenção de voto no perfil de candidato não-religioso, o que 

é ressaltado pela ausência de relação entre estas variáveis, sugerindo a influência da 

desejabilidade social (Athayde, 2012; Furnham, 19860) no tocante à demonstração explícita 

do não-apoio a políticos religiosos, pelo risco destes serem associados àqueles que são 

destacados na mídia e criticados por suas posturas, mas apoiando aqueles políticos que não se 

encaixam neste grupo, os não-religiosos. Assim, supõe-se que as pessoas podem mostrar 

explicitamente não apoiar políticos religiosos porque é socialmente desejável que não sejam 

vistas como radicais no tocante a temas em vigor nas sociedades em desenvolvimento, como a 

igualdade de direitos civis de grupos marginalizados. Ademais, observou-se ainda que 

indivíduos menos religiosos de fato têm intenção maior de voto no perfil de político não-

religioso que no religioso,  enquanto os mais religiosos não diferiram significativamente 

nessas intenções, supostamente pela ausência da especificação clara da orientação religiosa do 

candidato e, por conseguinte, da falta de identificação religiosa com este.  

As demais hipóteses relacionadas à intenção de voto nos perfis religioso e não-

religioso de candidato político foram meramente correlacionais. Especificamente esperando 

relações positivas dos valores normativos com a intenção de votar no candidato religioso 

(H2.4) e dos de experimentação com a intenção de voto dirigida ao candidato não-religioso 

(H2.6); e correlações negativas entre os valores normativos e a intenção de voto no não-

religioso (H2.5) e entre os valores de experimentação e a intenção em votar no candidato 

descrito como religioso (H2.7). Destas, foram corroboras as hipóteses 2.4 e 2.5, e recusadas as 

2.6 e 2.7, demonstrando mais uma vez a importância dos valores normativos na intenção de 

voto tanto em político religioso, quanto em não religioso. Traduzindo de outra forma, quanto 



 
156 

mais normativos forem os indivíduos, mais poderão votar no candidato religioso, ao passo 

que quanto menos o forem, maior intenção terão em votar no perfil de candidato não-

religioso. Pode-se concluir, então, que se as pessoas são muito normativas, seguem as 

tradições e obedecem as normas da sociedade, mais poderão eleger políticos que prezem por 

essas tradições e normas, e se forem pouco normativas, exigirão que seus políticos também o 

sejam e possam realizar mudanças relevantes nas tradições, nas leis e na dinâmica social. 

Por fim, confia-se que os objetivos desta dissertação tenham sido alcançados. Foram 

encontradas propriedades psicométricas satisfatórias de quatro medidas, reunindo evidências 

de validade e precisão destas e possibilitando sua aplicação no contexto de pesquisas no 

território brasileiro, além da proposta de uma medida para verificar implicitamente as atitudes 

frente a político religioso e não-religioso. Relações entre os aspectos pretendidos foram 

encontradas e justificadas, demonstrando que a intenção de voto em políticos de diferentes 

perfis religiosos e educacionais pode ter influência não só da identificação religiosa, mas 

também de uma identificação educacional e valorativa, isto é, as pessoas votam em candidatos 

que pensem ser parecidos com elas em diversos aspectos, que compartilhem suas crenças, 

tenha um status semelhante e priorizem os mesmos valores. Os correlatos das intenções de 

voto em diferentes perfis de candidato foram também explanados, vendo-se a influência de 

variáveis como as crenças e práticas religiosas, a participação política, o fundamentalismo 

religioso, o autoritarismo, e, é claro, os valores humanos.  

No entanto, apesar dessas diversas contribuições, o presente trabalho possui algumas 

limitações, como não poderia deixar de ser. Algumas delas serão apontadas no tópico 

seguinte. 
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5.2. Limitações potenciais 

A primeira limitação desta dissertação que pode ser destacada diz respeito à natureza 

da amostra utilizada, a qual foi constituída no primeiro estudo totalmente por estudantes 

universitários; enquanto no segundo estudo, mesmo sendo os participantes recrutados 

virtualmente, o que possibilita maior variabilidade das características da amostra, 

notoriamente a maioria deles também tem como principal ocupação a de estudante 

universitário. Este fator pode ter fortes implicações nos resultados obtidos nesta pesquisa, a 

exemplo da preferência por candidatos de maior nível educacional. Além disso, uma vez que 

consistiu em uma amostra de conveniência (não-probabilística), é impossível a generalização 

dos resultados para todo o grupo de cidadãos brasileiros (Cosby, 2003), sendo os resultados 

aqui reunidos limitados ao escopo do próprio trabalho e às características da amostra 

utilizada. 

Outra limitação diz respeito aos perfis de candidato utilizados, os quais mesmo sem 

precisar orientação religiosa ou nível de escolaridade, e tentando ser maximamente neutros, 

atribuem um caráter positivo ao candidato em razão de determinar em seu radical que “faz 

parte de um partido consolidado e sério”, “apresenta ótimas propostas de campanha” e que 

“garante que realizará tudo que propôs” se eleito, trazendo “diversos benefícios para a 

sociedade”. Neste sentido, mesmo que haja influência da descrição da religião do candidato e 

de sua escolaridade, por si só esta descrição neutra pode garantir altos níveis de intenção de 

voto neste perfil de candidato político hipotético, pois são características desejadas pelos 

eleitores. 

Uma terceira e última limitação potencial que neste momento pode-se frisar, é o fato 

de que no delineamento quase-experimental utilizado cada partícipe respondeu apenas a um 

perfil de candidato, permitindo apenas comparações interparticipantes. Se fosse o caso de 

cada respondente responder a diferentes perfis de candidato, seria possível avaliar a 
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verificação da preferência de intenção de voto intraparticipantes, embora seja claro que isto 

além de mais laborioso, demandaria mais tempo e geraria maior fadiga aos partícipes.     

  

Apesar dessas limitações, não são comprometidos os resultados obtidos no presente 

trabalho, bem como não é reduzida a relevância de suas contribuições. Todavia, podem 

direcionar abordagens posteriores.   

 

5.3. Direções futuras e conclusão  

 As possibilidades futuras podem ser pensadas a partir das próprias limitações 

observadas no desenvolvimento desta dissertação. A primeira delas é a importância de contar 

com uma amostra mais heterogênea, que possa representar melhor todos os eleitores 

brasileiros e achar resultados mais fieis de suas intenções de voto em diferentes tipos de 

candidato. Neste sentido, seria ideal contar com uma amostra da população geral, indivíduos 

de várias classes sociais, de variadas regiões do país, de diferentes idades e inseridos em 

diferentes contextos políticos. 

 Outra possibilidade futura é lidar com perfis de candidato político o mais neutro 

quanto for possível, bem como mais curtos, possibilitando que um mesmo participante possa 

responder a diferentes perfis e, deste modo, tornar viável avaliar as variações das preferências 

de intenção de voto da totalidade dos participantes com ela mesma, em vez das preferências 

de um participante comparadas às preferências de outro.  

 Uma interessante abordagem futura pode ser verificar as preferências do voto em 

candidatos de diferentes perfis religiosos, valorativos e educacionais em termos de partidos 

políticos e de espectros políticos (esquerda, centro e direita), isto é, se há diferenças entre 

votar em um candidato religioso ou não-religioso, que enfatize valores sociais ou pessoais, 

por exemplo, que pertença a um partido ou uma coligação de direita e votar em um candidato, 
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com as mesmas características, filiado a um partido ou coligação de esquerda. Isto permitiria 

conhecer mais variáveis que possam interferir na determinação da intenção de voto e explicar 

maior parte de sua variância.  

 Em conclusão, embora longe de conhecer todos os fatores que explicam a intenção de 

voto em diferentes tipos de político, esta dissertação alcançou seus objetivos e trouxe 

contribuições que podem ser utilizadas no âmbito da Ciência Política, da Educação, da 

Sociologia e, sobretudo, da Psicologia. Neste último caso, especialmente nas áreas da 

Psicologia da religião, da Psicologia política e da Psicologia social, pelas quais este trabalho 

transitou. 
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ANEXO 1. Escala de Intenção de Voto por Cargos Políticos (EIVcp) 

 

Por favor, tendo em conta essa descrição de Adalberto, indique em que medida você estaria 

disposto a votar nele para os cargos políticos listados a seguir, circulando um número na 

escala de resposta ao lado de cada cargo. 

 

CARGO 
Totalmente 

indisposto 
Indisposto Indeciso Disposto 

Totalmente 

disposto 

Vereador 1 2 3 4 5 

Prefeito 1 2 3 4 5 

Deputado Estadual 1 2 3 4 5 

Deputado Federal 1 2 3 4 5 

Senador 1 2 3 4 5 

Governador 1 2 3 4 5 

Presidente 1 2 3 4 5 
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ANEXO. 2.  Escala de Participação Política Não-convencional 

 

INSTRUÇÕES. Existem pessoas que acreditam que é possível participar da política fazendo 

outras coisas além de votar. Suponha que há um problema sério em sua comunidade, o quão 

disposto você estaria a participar das seguintes ações políticas? Escreva no espaço para cada 

ação um número de acordo com a escala de respostas a seguir: 

 

1 2 3 4 

Não Participaria Poderia Participar Participaria Tenho Participado 

 

1.   ____ Pedir apoio a alguma organização civil (ONGs) ou partido político. 

2.   ____ Formar comissões de bairro. 

3.   ____ Pedir ajuda a Deputados e Senadores. 

4.   ____ Assinar abaixo-assinados, cartas abertas e petições. 

5.   ____ Telefonar para um programa de rádio ou televisão. 

6.   ____ Escrever ao Presidente, ao Governador ou ao Prefeito. 

7.   ____ Colocar faixas ou cartazes em ruas, casas e carros. 

8.   ____ Distribuir circulares ou manifestos. 

9.   ____ Contatar alguma pessoa com influência. 

10. ____ Fazer de passeatas e manifestações acordo com a Lei. 

11. ____ Recusar-se a pagar as contas públicas (água, energia, impostos). 

12. ____ Interditar o trânsito, paralisar as ruas ou ocupar edifícios. 

13. ____ Pichar paredes e outros lugares com mensagens políticas. 

14. ____ Depredar o patrimônio público para que resolvam o que for urgente. 

15. ____ Obrigar a força que os funcionários resolvam os problemas. 

16. ____ Confrontar a polícia, se esta reprime as pessoas com violência. 
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ANEXO 3.  Perfis de candidato do Estudo 1 

Controle 

Adalberto é candidato a um cargo político e esta é sua primeira candidatura. Ele faz parte de 

um partido consolidado e sério, apresentando ótimas propostas de campanha. No caso, em 

sendo eleito, ele garante que realizará tudo que propôs, o que repercutirá em diversos 

benefícios para a sociedade. 

Católico com Ensino Fundamental 

Adalberto é uma pessoa que tem escolaridade correspondente ao ensino fundamental e 

decidiu se candidatar a um cargo político, sendo esta sua primeira candidatura. Ele faz parte 

de um partido consolidado e sério, apresentando ótimas propostas de campanha. No caso, em 

sendo eleito, ele garante que realizará tudo que propôs, o que repercutirá em diversos 

benefícios para a sociedade. Em um debate na televisão, quando perguntado acerca de suas 

crenças, Adalberto foi enfático em dizer que acredita em Deus, sendo da religião Católica. 

Católico com Ensino Médio 

Adalberto é uma pessoa que tem escolaridade correspondente ao ensino médio e decidiu se 

candidatar a um cargo político, sendo esta sua primeira candidatura. Ele faz parte de um 

partido consolidado e sério, apresentando ótimas propostas de campanha. No caso, em sendo 

eleito, ele garante que realizará tudo que propôs, o que repercutirá em diversos benefícios 

para a sociedade. Em um debate na televisão, quando perguntado acerca de suas crenças, 

Adalberto foi enfático em dizer que acredita em Deus, sendo da religião Católica. 

Católico com Ensino Superior 

Adalberto é uma pessoa que tem escolaridade correspondente ao ensino superior e decidiu se 

candidatar a um cargo político, sendo esta sua primeira candidatura. Ele faz parte de um 

partido consolidado e sério, apresentando ótimas propostas de campanha. No caso, em sendo 

eleito, ele garante que realizará tudo que propôs, o que repercutirá em diversos benefícios 

para a sociedade. Em um debate na televisão, quando perguntado acerca de suas crenças, 

Adalberto foi enfático em dizer que acredita em Deus, sendo da religião Católica. 

Evangélico com Ensino Fundamental 

Adalberto é uma pessoa que tem escolaridade correspondente ao ensino fundamental e 

decidiu se candidatar a um cargo político, sendo esta sua primeira candidatura. Ele faz parte 

de um partido consolidado e sério, apresentando ótimas propostas de campanha. No caso, em 

sendo eleito, ele garante que realizará tudo que propôs, o que repercutirá em diversos 

benefícios para a sociedade. Em um debate na televisão, quando perguntado acerca de suas 

crenças, Adalberto foi enfático em dizer que acredita em Deus, sendo da religião Evangélica. 

Evangélico com Ensino Médio 
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Adalberto é uma pessoa que tem escolaridade correspondente ao ensino médio e decidiu se 

candidatar a um cargo político, sendo esta sua primeira candidatura. Ele faz parte de um 

partido consolidado e sério, apresentando ótimas propostas de campanha. No caso, em sendo 

eleito, ele garante que realizará tudo que propôs, o que repercutirá em diversos benefícios 

para a sociedade. Em um debate na televisão, quando perguntado acerca de suas crenças, 

Adalberto foi enfático em dizer que acredita em Deus, sendo da religião Evangélica. 

Evangélico com Ensino Superior 

Adalberto é uma pessoa que tem escolaridade correspondente ao ensino superior e decidiu se 

candidatar a um cargo político, sendo esta sua primeira candidatura. Ele faz parte de um 

partido consolidado e sério, apresentando ótimas propostas de campanha. No caso, em sendo 

eleito, ele garante que realizará tudo que propôs, o que repercutirá em diversos benefícios 

para a sociedade. Em um debate na televisão, quando perguntado acerca de suas crenças, 

Adalberto foi enfático em dizer que acredita em Deus, sendo da religião Evangélica. 

Teísta com Ensino Fundamental  

Adalberto é uma pessoa que tem escolaridade correspondente ao ensino fundamental e 

decidiu se candidatar a um cargo político, sendo esta sua primeira candidatura. Ele faz parte 

de um partido consolidado e sério, apresentando ótimas propostas de campanha. No caso, em 

sendo eleito, ele garante que realizará tudo que propôs, o que repercutirá em diversos 

benefícios para a sociedade. Em um debate na televisão, quando perguntado acerca de suas 

crenças, Adalberto foi enfático em dizer que acredita em Deus, porém não tem qualquer 

religião. 

Teísta com Ensino Médio 

Adalberto é uma pessoa que tem escolaridade correspondente ao ensino médio e decidiu se 

candidatar a um cargo político, sendo esta sua primeira candidatura. Ele faz parte de um 

partido consolidado e sério, apresentando ótimas propostas de campanha. No caso, em sendo 

eleito, ele garante que realizará tudo que propôs, o que repercutirá em diversos benefícios 

para a sociedade. Em um debate na televisão, quando perguntado acerca de suas crenças, 

Adalberto foi enfático em dizer que acredita em Deus, porém não tem qualquer religião. 
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Teísta com Ensino Superior 

Adalberto é uma pessoa que tem escolaridade correspondente ao ensino superior e decidiu se 

candidatar a um cargo político, sendo esta sua primeira candidatura. Ele faz parte de um 

partido consolidado e sério, apresentando ótimas propostas de campanha. No caso, em sendo 

eleito, ele garante que realizará tudo que propôs, o que repercutirá em diversos benefícios 

para a sociedade. Em um debate na televisão, quando perguntado acerca de suas crenças, 

Adalberto foi enfático em dizer que acredita em Deus, porém não tem qualquer religião. 

Ateu com Ensino Fundamental  

Adalberto é uma pessoa que tem escolaridade correspondente ao ensino fundamental e 

decidiu se candidatar a um cargo político, sendo esta sua primeira candidatura. Ele faz parte 

de um partido consolidado e sério, apresentando ótimas propostas de campanha. No caso, em 

sendo eleito, ele garante que realizará tudo que propôs, o que repercutirá em diversos 

benefícios para a sociedade. Em um debate na televisão, quando perguntado acerca de suas 

crenças, Adalberto foi enfático em dizer que não acredita em Deus, assim como não segue 

qualquer religião. 

Ateu com Ensino Médio 

Adalberto é uma pessoa que tem escolaridade correspondente ao ensino médio e decidiu se 

candidatar a um cargo político, sendo esta sua primeira candidatura. Ele faz parte de um 

partido consolidado e sério, apresentando ótimas propostas de campanha. No caso, em sendo 

eleito, ele garante que realizará tudo que propôs, o que repercutirá em diversos benefícios 

para a sociedade. Em um debate na televisão, quando perguntado acerca de suas crenças, 

Adalberto foi enfático em dizer que não acredita em Deus, assim como não segue qualquer 

religião. 

Ateu com Ensino Superior 

Adalberto é uma pessoa que tem escolaridade correspondente ao ensino superior e decidiu se 

candidatar a um cargo político, sendo esta sua primeira candidatura. Ele faz parte de um 

partido consolidado e sério, apresentando ótimas propostas de campanha. No caso, em sendo 

eleito, ele garante que realizará tudo que propôs, o que repercutirá em diversos benefícios 

para a sociedade. Em um debate na televisão, quando perguntado acerca de suas crenças, 

Adalberto foi enfático em dizer que não acredita em Deus, assim como não segue qualquer 

religião. 
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ANEXO 4. Questionário dos Valores Básicos 

 

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 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.____PODER. Ter poder para influenciar os outros e controlar decisões; ser o chefe de 

uma equipe. 

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.____ESTABILIDADE PESSOAL. Ter certeza de que amanhã terá tudo o que tem hoje; 

ter uma vida organizada e planificada.  

07.____AFETIVIDADE. Ter uma relação de afeto profunda e duradoura; ter alguém para 

compartilhar seus êxitos e fracassos. 

08.____RELIGIOSIDADE. Crer em Deus como o salvador da humanidade; cumprir a 

vontade de Deus. 

09.____SAÚDE. Preocupar-se com sua saúde antes de ficar doente; não estar física ou 

mentalmente enfermo. 

10.____PRAZER. Desfrutar da vida; satisfazer todos os seus desejos. 

11.____PRESTÍGIO. Saber que muita gente lhe conhece e admira; quando velho receber 

uma homenagem por suas contribuições. 

12.____OBEDIÊNCIA. Cumprir seus deveres e obrigações do dia a dia; respeitar aos seus 

pais e aos mais velhos. 

13.____ SEXUALIDADE. Ter relações sexuais; obter prazer sexual. 

14.____CONVIVÊNCIA. Conviver diariamente com os vizinhos; fazer parte de algum 

grupo, como social ou esportivo. 

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 propósitos na vida; desenvolver 

todas as suas capacidades. 
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ANEXO 5. Lista de atributos 

 

Pensando no perfil descrito de Adalberto, indique o quanto cada um dos atributos listados a 

seguir o descreve. Faça isso circulando um número na escala de resposta ao lado de cada 

atributo. 

 

ATRIBUTOS DE 

ADALBERTO 
Nada 

Muito 

Pouco 
Pouco Bastante Muito Totalmente 

Embromador 1 2 3 4 5 6 

Corrupto 1 2 3 4 5 6 

Omisso 1 2 3 4 5 6 

Responsável 1 2 3 4 5 6 

Oportunista 1 2 3 4 5 6 

Competente 1 2 3 4 5 6 

Culto 1 2 3 4 5 6 

Ambicioso 1 2 3 4 5 6 

Preocupado com o bem 

comum 
1 2 3 4 5 6 

Egoísta 1 2 3 4 5 6 

Hábil 1 2 3 4 5 6 

Esforçado 1 2 3 4 5 6 

Bem intencionado 1 2 3 4 5 6 

Esperto 1 2 3 4 5 6 
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ANEXO 6.  Escala de Práticas Religiosas 

 

INSTRUÇÕES.  Abaixo estão listadas algumas práticas religiosas incentivadas nas diversas 

religiões, que podem ou não ser importantes para você. Sabendo-se que os dados serão 

tratados de maneira confidencial, indique com que frequência você as realiza. Para tanto, 

utilize a escala de resposta abaixo: 

 

1 2 3 4 5 

Nunca Poucas Vezes Algumas Vezes Frequentemente Sempre 

 

01. Confesso-me com o padre ou durante a missa. 1 2 3 4 5 

02. Assisto à missa. 1 2 3 4 5 

03. Dou o dízimo. 1 2 3 4 5 

04. Oro antes das principais refeições. 1 2 3 4 5 

05. Procuro desenvolver meus dons mediúnicos. 1 2 3 4 5 

06. Sigo os conselhos do padre. 1 2 3 4 5 

07. Tomo água fluidificada (abençoada, purificada). 1 2 3 4 5 

08. Procuro a reforma íntima (reduzir os defeitos e vícios).   1 2 3 4 5 

09. Converso com pessoas que já morreram. 1 2 3 4 5 

10. Vou aos cultos da igreja.  1 2 3 4 5 

11. Prego o evangelho a outras pessoas. 1 2 3 4 5 

12. Participo de eventos profanos (carnaval, boates, etc).   1 2 3 4 5 

13. Participo de procissões ou romarias. 1 2 3 4 5 

14. Rezo o terço. 1 2 3 4 5 

15. Benzo-me ao passar em frente à igreja. 1 2 3 4 5 

16. Leio livros psicografados. 1 2 3 4 5 
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ANEXO 7. Escala de Crenças Religiosas 

 

INSTRUÇÕES.  Considere o conjunto de afirmações abaixo e indique em que medida você 

concorda ou discorda com cada uma delas. Para tanto, assinale na escala de resposta ao lado o 

número que melhor expressa sua opinião.  

 

1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 
Totalmente 

 

Discordo 
Bastante 

 

Discordo 
 

Indeciso 
 

Concordo 
 

Concordo 
Bastante 

 

Concordo 
Totalmente 

 

 

01. A vocação para o trabalho é um dom divino. 1 2 3 4 5 6 7 

02. Imagens de santos devem ser respeitadas. 1 2 3 4 5 6 7 

03. Maria, mãe de Jesus, pode interceder entre Deus e o homem. 1 2 3 4 5 6 7 

04. A reencarnação é possível. 1 2 3 4 5 6 7 

05. É importante fazer a 1ª comunhão. 1 2 3 4 5 6 7 

06. É necessário vestir-se de maneira composta. 1 2 3 4 5 6 7 

07. As crianças devem ser batizadas preferencialmente ainda bebês. 1 2 3 4 5 6 7 

08. Os ensinamentos bíblicos devem ser seguidos à risca. 1 2 3 4 5 6 7 

09. O Papa é o representante de Deus na terra 1 2 3 4 5 6 7 

10. É possível a comunicação com pessoas que já faleceram. 1 2 3 4 5 6 7 

11. As pessoas não morrem, desencarnam. 1 2 3 4 5 6 7 

12. Jesus Cristo é o único intercessor entre Deus e o homem. 1 2 3 4 5 6 7 

13. Existem espíritos mais e menos evoluídos. 1 2 3 4 5 6 7 

14. Deve-se orar antes das refeições. 1 2 3 4 5 6 7 

15. As pessoas sofrem as consequências de suas atitudes nas vidas 

passadas. 
1 2 3 4 5 6 7 

16. Os santos atendem às promessas dos fiéis. 1 2 3 4 5 6 7 

17. Jesus foi um espírito evoluído que passou pela Terra. 1 2 3 4 5 6 7 

18. Não se deve adorar imagens. 1 2 3 4 5 6 7 
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ANEXO 8. Escala de Fundamentalismo Religioso 

INSTRUÇÕES: Por favor, indique o grau de acordo que você tem com cada uma das 

seguintes afirmações. Para tanto, utilize a seguinte escala de respostas. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 
Totalmente 

 

Discordo 
Bastante 

 

Discordo 
 

Indeciso 
 

Concordo 
 

Concordo 
Bastante 

 

Concordo 
Totalmente 

 

 

1. Deus deu à humanidade um guia completo e infalível para a felicidade e salvação, o 

qual deve ser totalmente seguido.  

2. Nenhum livro de ensinamentos religiosos contém todas as verdades intrínsecas e 

fundamentais sobre a vida.  

3. A causa básica do mal no mundo é Satanás, que ainda está constante e ferozmente 

lutando contra Deus.  

4. É mais importante ser uma pessoa boa do que acreditar em Deus ou em uma religião.  

5. Há um conjunto particular de ensinamentos religiosos nesse mundo tão verdadeiro 

que não se pode ir mais fundo, pois tais ensinamentos são a base e alicerce da 

mensagem que Deus deu à humanidade. 

6. No fim das contas, há basicamente dois tipos de pessoas no mundo: os justos, que 

serão recompensados por Deus, e o resto, que não será. 

7. As escrituras podem conter verdades gerais, mas não devem ser consideradas literal 

e completamente verdadeiras do início ao fim.  

8. Para levar uma vida melhor e mais significativa, é preciso pertencer à 

fundamentalmente verdadeira religião.  

9. “Satanás” é apenas o nome que as pessoas dão a seus próprios impulsos ruins. 

Realmente não existe algo como um diabólico “Príncipe das Trevas” que nos tente.  

10. Sempre que a ciência e as escrituras sagradas entram em conflito, provavelmente a 

ciência está correta.  

11. Os fundamentos da religião de Deus jamais deveriam ser alterados ou 

comprometidos pelas crenças dos outros. 

12. Todas as religiões do mundo têm falhas e ensinamentos errados. Não há qualquer 

religião certa e perfeitamente verdadeira.  
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ANEXO 9. Escala de Quatro Dimensões Básicas da Religiosidade 

 

INSTRUÇÕES: A religião pode ou não ser interessante para você por uma variedade de 

razões. Por favor, tente responder precisamente as seguintes questões em relação a algumas 

razões que podem fazer você se interessar ou não pela religião. 

1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 
Totalmente 

 

Discordo 
Bastante 

 

Discordo 
 

Indeciso 
 

Concordo 
 

Concordo 
Bastante 

 

Concordo 
Totalmente 

 

 

1. Gosto de pertencer a um grupo/comunidade religiosa. 

2. É importante para mim pertencer e me identificar com tradições religiosas. 

3. Ter referência em uma tradição religiosa é importante para minha identidade 

cultural/étnica. 

4. Sou ligado à religião devido à ética e aos valores que ela endossa.  

5. A religião me ajuda a tentar viver de maneira moralmente correta.  

6. Quando tenho um dilema moral, a religião me ajuda a tomar uma decisão. 

7. Aprecio cerimônias religiosas. 

8. Rituais, atividades ou práticas religiosas me fazem sentir emoções positivas. 

9. A religião tem muitas artes, expressões e símbolos que aprecio. 

10. Sinto-me ligado à religião porque ela me ajuda a ter um propósito na minha vida. 

11. É importante acreditar em algo transcendente que forneça significado à existência 

humana.  

12. Crenças religiosas têm importantes implicações para nosso entendimento da 

existência humana.  
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ANEXO 10. Perfis de candidato do Estudo 2 

 

Controle 

Adalberto é candidato a um cargo político e esta é sua primeira candidatura. Ele faz parte de 

um partido consolidado e sério, apresentando ótimas propostas de campanha. No caso, em 

sendo eleito, ele garante que realizará tudo que propôs, o que repercutirá em diversos 

benefícios para a sociedade. 

Religioso 

Adalberto é candidato a um cargo político e esta é sua primeira candidatura. Ele faz parte de 

um partido consolidado e sério, apresentando ótimas propostas de campanha. Se eleito, ele 

garante que realizará tudo que propôs, o que repercutirá em diversos benefícios para a 

sociedade. Em um debate na televisão, quando perguntado acerca de suas crenças, Adalberto 

foi enfático em dizer que é religioso e segue uma religião específica. 

Não Religioso 

Adalberto é candidato a um cargo político e esta é sua primeira candidatura. Ele faz parte de 

um partido consolidado e sério, apresentando ótimas propostas de campanha. Se eleito, ele 

garante que realizará tudo que propôs, o que repercutirá em diversos benefícios para a 

sociedade. Em um debate na televisão, quando perguntado acerca de suas crenças, Adalberto 

foi enfático em dizer que não é religioso e não segue qualquer religião. 
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ANEXO 11. Escala de Orientação à Dominância Social 

 

INSTRUÇÕES: Existem diferentes tipos de grupos no mundo: homens e mulheres, grupos 

étnicos e religiosos, nacionalidades, facções políticas, etc. Os itens a seguir descrevem 

opiniões gerais sobre grupos humanos e as relações entre eles. Por favor, selecione um 

número de 1 a 7 na escala abaixo para indicar o quanto você favorece ou se opõe às ideias.  

1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 
fortemente 

 

Discordo 
moderadamente 

 

Discordo 
levemente 

 

Neutro 
 

Concordo 
levemente 

 

Concordo 
moderadamente 

 

Concordo 
fortemente 

 

 

1. Ter alguns grupos no topo realmente beneficia a todos. 

2. É provavelmente algo bom que alguns grupos fiquem em cima e outros embaixo. 

3. Uma sociedade ideal requer que alguns grupos estejam em cima e outros embaixo. 

4. Alguns grupos são simplesmente inferiores a outros. 

5. Grupos inferiores são tão merecedores quanto grupos superiores. 

6. Nenhum grupo deveria dominar na sociedade. 

7. Grupos inferiores não deveriam ter que permanecer nesta posição. 

8. A dominância grupal é um princípio medíocre. 

9. Nós não deveríamos buscar a igualdade entre grupos. 

10. Nós não deveríamos tentar garantir que todos os grupos tenham a mesma qualidade 

de vida. 

11. É injusto tentar igualar os grupos. 

12. A igualdade entre grupos não deveria ser nosso objetivo primordial. 

13. Nós deveríamos trabalhar para dar a todos os grupos uma oportunidade igual de 

prosperar. 

14. Nós deveríamos fazer o que podemos para igualar as condições de vida entre 

diferentes grupos. 

15. Custe o que custar, nós devemos nos esforçar para garantir que todos os grupos 

tenham as mesmas oportunidades na vida. 

16. A igualdade entre os grupos deveria ser nosso ideal. 
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ANEXO 12. Escala de Autoritarismo de Direita 

 

INSTRUÇÕES: Por favor, leia os itens a seguir e indique o quanto você concorda ou 

discorda com cada afirmação. Utilize a escala abaixo, variando de  -4 (discordo muito 

fortemente) a +4 (concordo muito fortemente) para indicar suas respostas. 

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

Discordo 

muito 

fortemente 

Discordo 

fortemente 

Discordo 

moderadamente 

Discordo 

levemente 

 

Neutro 

 

Concordo 

levemente 

Concordo 

moderadamente 

Concordo 

fortemente 

Concordo 

muito 

fortemente 

 

1. Ser gentil com aproveitadores ou delinquentes só os encoraja a tirar proveito de sua 

fraqueza, sendo melhor agir de maneira firme e dura com eles. 

2. Obediência e respeito à autoridade são as virtudes mais importantes que as crianças 

podem aprender. 

3. Nossa sociedade NÃO precisa de um governo mais duro e leis mais rigorosas. 

4. Os crimes e as desordens públicas recentes mostram que devemos agir mais 

duramente com os desordeiros, se quisermos preservar a lei e a ordem. 

5. Nosso país será melhor se mostrarmos respeito à autoridade e obedecermos nossos 

líderes. 

6. Não há nada de errado com sexo antes do casamento. 

7. É ótimo que muitos dos jovens estejam atualmente preparados para desafiar a 

autoridade. 

8. Um governo forte e duro vai prejudicar nosso país e não ajudá-lo. 

9. Não há nada de errado com campos/praias nudistas. 

10. Do jeito que as coisas vão nesse país, será necessário “cortar o mal pela raiz” para 

dar jeito nos desordeiros, delinquentes e pervertidos. 

11. O que o nosso país mais precisa é de disciplina, com todos seguindo nossos líderes 

em harmonia. 

12. Nossas prisões são uma grande vergonha. Criminosos são pessoas desafortunadas 

que merecem uma atenção bem maior, ao invés de tanta punição. 

13. Esse país irá florescer se os jovens pararem de consumir drogas, bebidas alcoólicas 

e fazer sexo, e passarem a prestar mais atenção aos valores familiares. 

14. As pessoas deveriam estar prontas para protestar e desafiar leis com as quais não 

concordam. 

15. As leis divinas sobre aborto, pornografia e casamento devem ser seguidas 

rigorosamente antes que seja tarde demais. 

16. Ninguém deveria se restringir ao que é “correto e direito”. Ao invés disso, as 

pessoas deveriam se libertar e experimentar várias idéias e experiências diferentes. 

17. Estudantes em escolas e universidades devem ser encorajados a desafiar, criticar e 

confrontar autoridades. 

18. Os modos e valores “tradicionais” ainda mostram a melhor forma de se viver. 
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ANEXO 13. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

  Esta pesquisa versa sobre a compreensão da intenção de voto em candidatos de diferentes perfis religiosos e níveis 

de escolaridade e está sendo desenvolvida por Layrtthon Carlos de Oliveira Santos, aluno do curso de Pós-graduação em 

Psicologia Social da Universidade Federal Da Paraíba, sob orientação do Prof. Dr. Valdiney Veloso Gouveia.  

O objetivo geral deste estudo é conhecer as intenções dos participantes em candidatos a cargos políticos de 

diferentes perfis religiosos e níveis educacionais, e sua relação com os valores humanos dos participantes e dos candidatos. 

Como objetivos específicos, espera-se (1) validade medidas psicológicas para o contexto brasileiro; (2) verificar os atributos 

vistos pelos participantes enquanto descritores de cada perfil; (3) avaliar a congruência valorativa entre participantes e 

candidatos; (4) conhecer as atitudes implícitas frente a políticos religiosos e não religiosos. Compreender tais aspectos poderá 

contribuir para a compreensão do comportamento político de parte dos brasileiros, bem como para da importância de 

variáveis religiosas no cenário político. Tal intenção justifica a relevância acadêmica e social do projeto. 

Solicitamos a sua colaboração para responder um questionário (com duração média de 20 minutos), bem como sua 

autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos das áreas de psicologia e publicações em revistas 

científicas. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo. Informamos que essa pesquisa não 

oferece riscos previsíveis à saúde dos participantes.    

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o (a) senhor (a) não é obrigado (a) a fornecer 

as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo Pesquisador (a). Caso decida não participar do estudo, ou 

resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano. Os pesquisadores estarão a sua disposição para 

qualquer esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou meu consentimento para participar da 

pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que recebi uma cópia desse documento. 

 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO DO PARTICIPANTE 

 

  

Eu, ________________________________, idade _____, aceito participar voluntariamente da pesquisa “Compreendendo a 

intenção de voto a partir de aspectos religiosos e dos valores humanos”. Estou ciente dos pós e contras desta, bem como que 

mesmo concordando em participar, posso desistir a qualquer momento, sem qualquer consequência para mim. Estou ciente 

que receberei uma cópia deste documento.   

 

 

João Pessoa, _____ de ______________ de 2014. 

 

 

    

Impressão dactilóscópica 

 

______________________________________ 

Assinatura do(a) Participante da Pesquisa 

 

______________________________________ 

Assinatura da Testemunha 

 

______________________________________ 

Assinatura do(a) Pesquisador(a) Responsável 

 

______________________________________ 

Assinatura do(a) Pesquisador(a) Participante 

 

 

 

Contato com o Pesquisador (a) Responsável: layrtthon.oliveira@gmail.com 

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para o (a) pesquisador (a) Valdiney Veloso 

Gouveia, telefone: (83)93920442 ou para o Comitê de ética do Hospital Universitário Lauro Wanderley. Endereço: Hospital 

Universitário Lauro Wanderley - H–LW – 40 andar. Cidade Universitária. Bairro: Castela Branco – João Pessoa – PB. CEP: 

58059 -900. E-mail: comitedeetica@hulw.ufpb.br Campus I – fone: 32167964.  
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ANEXO14. CERTIDÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 

 


