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SATISFAÇÃO COM A VIDA: UMA EXPLICAÇÃO PAUTADA NA 

CRENÇA NO MUNDO JUSTO E NOS VALORES HUMANOS 

 

RESUMO. A presente dissertação teve como objetivo principal testar um modelo de 

mediação em que a satisfação com a vida é explicada pelos valores humanos, tomando a 

crença no mundo justo como mediadora desta relação, ao longo de três estudos. No estudo 

1, buscou-se verificar se a versão da escala de Crença no Mundo Justo apresentava 

evidências de validade e fidedignidade em contexto brasileiro. Contou-se com uma 

amostra de 300 participantes, recrutados por critério de conveniência (não-probabilística) 

por meio das redes sociais e contatos via email. Os resultados demonstraram que os dados 

podem ser apresentados em uma estrutura com dois fatores, apresentando índices de 

consistência interna adequados para a realização de pesquisas. No estudo 2 procurou-se 

verificar os correlatos valorativos da crença no mundo justo, observando, além disso, 

quais subfunções poderiam predizer tais crenças. Para tal, contou-se com a participação 

de 1294 pessoas provenientes de quatro países, sendo dois da América do Sul (Argentina 

e Chile) e dois do continente europeu (Bélgica e Bulgária). Os resultados demonstraram 

que as crenças no mundo justo apresentam relação com os valores normativos, o que pode 

ser observado nas amostras de todos os países. No entanto, esta não foi a única relação 

verificada, pois os dois países da América do Sul investigados apresentaram padrões de 

correlação semelhantes entre si, mostrando relação com as subfunções suprapessoal, 

existência, interativa e normativa. Já os países da Europa, apresentaram padrões de 

correlação distintos entre si, sendo que na Bélgica, além da subfunção normativa, a CMJ 

teve relação com os valores interativos e uma relação, que não havia sido verificada em 

estudos anteriores, com os valores de realização. Já a Bulgaria as relações foram com a 

subfunção interativa, normativa e experimentação. Por fim, no estudo 3 buscou-se 

verificar se as crenças no mundo justo poderiam mediar as relações entre os valores 

humanos e a satisfação com a vida em uma segunda amostra brasileira. Para tanto, contou-

se com uma amostra de 331 pessoas, incluindo a população geral e estudantes 

universitários, os quais responderam os questionários disponibilizados de forma 

semelhante aos estudos anteriores. Os resultados demonstraram que a estrutura bifatorial 

da escala de Crença no Mundo Justo mostrou-se adequada. Ademais, foram executados 

testes de correlação para as três variáveis estudadas. Observou-se que a satisfação com a 

vida apresentou correlação positiva com as subfunções interativa e normativa e com as 

crenças no mundo justo geral e pessoal, além de correlação negativa com a crença no 

mundo injusto. A crença no mundo justo apresentou relação com as subfunções interativa, 

experimentação e normativa, sendo de maior magnitude com esta última. Portanto 

pareceu coerente testar um modelo em que as crenças no mundo justo pessoal e geral 

mediam a relação entre os valores normativos e a satisfação com a vida. Os resultados 

demonstraram que, de fato, há mediação, sendo esta indireta, haja visto que, com a entrada 

das crenças no modelo, a subfunção normativa continuou apresentando relação direta com 

a satisfação com a vida, mesmo com a inclusão da crença no mundo justo. Tendo em vista 

os resultados apresentados, confia-se que a presente dissertação contribui para o 

entendimento da satisfação com a vida e da crença no mundo justo, sendo esta última 

ainda pouco explorada no Brasil. 

 

Palavras-chave: Satisfação com a vida, crença no mundo justo, valores humanos. 

 

 

 

 LIFE SATISFACTION: AN EXPLANATION GUIDED BY THE BELIEF IN 



 

 

JUST WORLD AND IN THE HUMAN VALUES 
 

ABSTRACT. This work aims to test a mediation model where life satisfaction is 

explained by human values, taking the belief in a just world as mediator of this 

relationship, which has been pursued over three studies. In study 1, it was sought to 

determine whether the belief in just world scale version showed evidence of validity and 

reliability in the Brazilian context. In this study, participated a sample of 300 individuals, 

recruited by criteria of convenience (non-probabilistic) through social networks and 

contacted via email. The results showed that the data can be presented in a structure with 

two factors, with internal consistency indices to conducting research. In study 2, it was 

tried to check the value correlates of belief in a just world, observing what subfunctions 

could predict such beliefs. To this end, it counted on the participation of 1294 people from 

four countries, two in South America (Argentina and Chile) and two from Europe 

(Belgium and Bulgaria). The results showed that the belief in just world has relation with 

the normative values, which can be observed in the samples from all the countries. 

However, this was not the only verified relationship because the two countries in South 

America investigated showed similar correlation patterns with each other, with respect to 

the subfunction suprapersonal, existence, interactive and normative. The countries from 

Europe, showed distinct correlation patterns with each other, and in Belgium, as well as 

normative subfunction, the CMJ was related to the interactive values and a relationship 

that had not been seen in previous studied, with the promotion values. Bulgaria already 

has relations with the interactive subfunction, normative and excitiment. Finally, in study 

3 it was sought to verify whether the belief in a just world would mediate the relationship 

between human values and life satisfaction in a second Brazilian sample. To this end 

participated 331 people, including those from the general population and university 

students, who answered the questionnaires available in the same way of previous studies. 

The results showed that the factorial structure of the scale Belief in Just World showed to 

be adequate. Moreover, correlation tests were performed for the three variables. It was 

observed that the life satisfaction was positively correlated with the interactive and 

normative subfunction and with beliefs in just world general and personal, as well as 

negative correlation with the belief in an unjust world. Belief in a just world had 

relationship with the interactive, excitement and normative subfunctions, being greater 

magnitude with the latter. Therefore, it was seemed consistent to test a model in which 

the beliefs in the just world personal and general mediate the relationship between the 

normative values and life satisfaction. The results showed that, in fact, there is mediation, 

which is indirect, given the fact that with the entry of beliefs in the model, the normative 

subfunction continued to post directly related to life satisfaction, even with the inclusion 

of belief in just world. In view of the presented results, it trusts that the present work 

contributes to the understanding of the life satisfaction and belief in a just world, being 

the latter little explored in Brazil. 

 

Keywords: Life satisfaction, beliefs in just wold, human values. 
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Cotidianamente as pessoas se veem frente a situações sob as quais têm que tomar 

posições, e um dos aspectos que geralmente está presente nas posições adotadas é o 

quanto uma ação ou comportamento podem ser considerados justos ou injustos. Todos os 

indivíduos assumem papel de juízes em relação aos mais variados acontecimentos. 

Portanto, as questões relacionadas à preocupação com a justiça ocupam um papel 

importante para avaliar as mais variadas situações diárias, como, por exemplo, avaliar a 

responsabilidade de uma vítima por um acidente, se uma mulher teve culpa por ter sido 

estuprada ou se o mundo é um lugar justo para se viver. Uma teoria que tem ajudado a 

entender estas situações é a Teoria da Crença no Mundo Justo, desenvolvida inicialmente 

por Melvin Lerner (1965) que será discutida em um dos tópicos a seguir. 

 O número total de crenças que uma pessoa adulta possui é grande. Quando um 

indivíduo atinge a idade madura, tem possivelmente centenas de milhares de crenças 

relativas ao que é ou não verdadeiro, bonito e bom sobre o mundo. Estas crenças 

certamente não são mantidas em um estado desorganizado, caótico, dentro de nossas 

mentes. Para Rokeach (1981), as crenças são inferências feitas por um observador sobre 

estados de expectativas básicas. Elas reunem-se formando um sistema de crenças que 

pode ser definido como tendo dentro de si todas as possíveis crenças sobre a realidade 

física e social, organizadas psicologicamente de alguma maneira. Este mesmo autor 

coloca que nem todas as crenças possuem a mesma importância, já que variam ao longo 

de uma dimensão periférico-central. Quanto mais central for uma crença, tanto mais 

resistirá a mudanças e quanto mais alterada for, tanto mais difundidas serão as 

repercussões no sistema de crenças. 

Na presente dissertação será tratada um tipo de crença que tem demonstrado ter 

um papel importante sobre como as pessoas veem seu mundo físico e social: a Crença no 

Mundo Justo (CMJ). Bastante explorado em Psicologia Social, este construto baseia-se 
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em uma premissa básica de que os indivíduos têm uma tendência a culpar as vítimas de 

infortúnios que acontecem a elas, baseando-se em vários aspectos da moralidade, ética e 

justiça (Rubin & Perplau, 1975). Além disso, as pessoas têm uma necessidade de acreditar 

que vivem em um mundo onde as pessoas tem o que realmente merecem. A CMJ permite 

ao indivíduo conviver em seu ambiente físico e social, considerando-o estável e ordenado. 

Sem esta crença seria difícil para o indivíduo acreditar que ele seria capaz de cumprir 

seus objetivos e até mesmo regular seu comportamento no dia-a-dia. Por este motivo, os 

indivíduos são relutantes em desistir dessa crença, e pode trazer um grande desconforto 

encontrar evidências que sugerem que afinal o mundo não é realmente justo (Lerner & 

Miller, 1978). 

Tal crença pode ainda possuir influência sobre como as pessoas avaliam a 

satisfação com sua própria vida, visto que ela representa uma forma de observar o mundo 

e como as pessoas agem. Existem evidências de que quanto mais as pessoas acreditam 

que o mundo é justo, mais satisfeitas elas se sentem com suas próprias vidas, um fator 

decisivo para formar uma auto-avaliação do quanto um indivíduo sente-se feliz (Benson 

& Ritter, 1990; Dalbert, 1993, Dalbert, 1998). Ademais, Dzuka e Dalbert (2000) afirmam 

que a CMJ tem importante papel como estratégia positiva e saudável de enfrentamento, 

uma vez que esta crença seria uma condição necessária para que a pessoa desenvolva um 

senso de justiça capaz de mediar efeitos adaptativos na saúde mental. 

Obviamente tais crenças não tem a capacidade de, ela sozinha, explicar porque as 

pessoas sentem-se satisfeitas com suas vidas. Outras variáveis também em estudadas em 

Psicologia Social também podem ser pertinentes para esta explicação, por sua capacidade 

de orientar o comportamento dos indivíduos em contextos distinstos. Espescifamente 

neste trabalho são abordados os valores humanos. Estes expressam a fidelidade que o 

indivíduo tem para com o seu projeto de vida e/ou padrões de comportamento propostos 
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pela sociedade (Milfont, 2001). Segundo Gouveia (1998), os valores podem ser 

entendidos como categorias desejáveis de orientação, baseadas nas necessidades e nas 

precondições para satisfazê-las; construtos que influenciam as ações e atitudes humanas 

e servem como padrões avaliativos do comportamento. 

Tendo em vista que os valores possuem a capacidade de guiar as ações humanas 

e expressar suas necessidades (Gouveia, 2003), este construto tem uma ampla capacidade 

explicativa em relação a inúmeras variáveis, tais como 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) e imagem corporal (Freires, 

2013; Pronk, 2010). Portanto parece pertinente toma-los em conta para compreender seu 

papel também na satisfação com a vida, uma vez que estudos anteriores têm demonstrado 

que determinados valores possuem relação direta com o grau de satisfação que as pessoas 

possuem com sua própia vida (Chaves, 2003; Sortheix & Lönqqvist, 2014).  

Na presente dissertação será adotada a Teoria Funcionalista dos Valores 

Humanos, por constatar-se que a mesma, em relação a outros modelos já existentes na 

literatura, destaca-se por ser mais parcimoniosa e integradora e também por apresentar 

apenas duas funções principais dos valores que se desmembram em seis subfunções e 

contemplar dois dos principais modelos propostos na literatura, o tipo de orientação e tipo 

de motivador. Ademais, apresenta-se adequada psicometricamente tanto no contexto 

brasileiro, como em diversos países dos cinco continentes (Gouveia, Milfont, & Guerra, 

2014; Medeiros, 2011; Soares, 2014).  

Logo, tendo em vista a importância de ambos os construtos para a Psicologia 

Social, justifica-se a realização deste estudo, visto que é esperado que esta possibilite uma 

compreensão mais apurada da satisfação com a vida, utilizando-se de duas teorias que 
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vem recebendo amplo reconhecimento para o estudo de seus respectivos construtos: A 

Teoria da Crença no Mundo Justo e a Teoria Funcionalista dos Valores Humanos. 

 A presente dissertação será dividida em duas partes principais. Na parte I será 

abordado o marco teórico de cada uma das variáveis estudadas, contando com três 

capítulos, a saber: 1) Satisfação com a vida, 2) Crença no Mundo Justo, e 3) Valores 

Humanos. Já a segunda parte traz os estudos empíricos, contando com três capítulos: 1) 

Propriedades psicométricas da escala de Crença no Mundo Justo; 2) Explorando as 

relações entre a crença no mundo justo e valores, e 3) Explicando a satisfação com a vida 

a partir dos valores humanos e da crença no mundo justo. Além dos estudos empíricos, 

busca-se discutir os resultados encontrados na sessão de Discussão Geral. 
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1. SATISFAÇÃO COM A VIDA 
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A busca pela felicidade tem sido uma das principais inquietações dos indivíduos 

através dos tempos. Já na Grécia Antiga, em seu livro Ética a Nicômaco, Aristóteles 

discutiu a felicidade como objetivo final da existência humana, em vez de ser um meio 

para atingir um fim (Erdogan, Bauer, Truxillo, & Mansfield, 2012). Esta ideia persiste 

ainda hoje, visto que uma pesquisa realizada em 41 países demonstrou que a felicidade é 

uma meta muito importante para praticamente todos os participantes (Diener, Sapyta, & 

Suh, 1998). A maioria dos autores, ao estudar sistematicamente a felicidade, costuma 

utilizar o termo bem-estar subjetivo, sendo a satisfação com a vida um indicador chave 

deste último (Linley, Maltby, Madeira, Osborne, & Hurling, 2009). Por exemplo, estudos 

realizados ao redor do mundo têm se utilizado da satisfação com a vida como uma das 

medidas da felicidade (e.g. Tsai, 2009). Dessa forma, muito embora a satisfação com a 

vida e a felicidade não sejam sinônimos, entender os fatores relacionados à satisfação 

com a vida é crucial para saber o que faz as pessoas felizes (Erdogan et al., 2012). 

Antes de entrar em uma discussão conceitual da satisfação com a vida, faz-se 

necessário situar historicamente em que âmbito ela vendo sendo investigada. De acordo 

com Seligman e Csikszentmihalyi (2000), desde a Segunda Guerra Mundial, a psicologia 

vinha se ocupando predominantemente com os aspectos patológicos em detrimento da 

saúde, com a atenção focada na dimensão curativa e não preventiva. Estes mesmos 

autores consideram que, ao reunir os achados das pesquisas em Psicologia, é possível 

observar que se sabe muito mais acerca das emoções negativas que promovem as doenças 

do que propriamente qual a influência das emoções positivas sobre a saúde. Uma exceção 

a esta tendência tem encontrado lugar na Psicologia Humanista, dentro da qual é possível 

considerar como principais representantes os autores Maslow e Rogers, os quais 

trouxeram importantes contribuições ao estudo da força e da virtude do ser humano, em 
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lugar do estudo da patologia, ampliando o campo de estudo da Psicologia para a 

potencialidade humana e seus desdobramentos dentro do trabalho, educação e demais 

áreas (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). 

Apesar das contribuições dos autores humanistas, a potencialização do estudo dos 

aspectos positivos do ser humano se deu com o surgimento da Psicologia Positiva. No 

ano de 1998, o então presidente da American Psychological Association (APA) Martin 

Seligman assinalou que a prática dentro da Psicologia encontrava-se incompleta. 

Principalmente a psicologia clínica, uma das áreas canônicas da Psicologia, que se  

preocupava apenas em trazer um indivíduo doente para dentro da “normalidade” no 

tocante a sua saúde mental. Em uma entrevista proferida à revista Times (Wallis, 2005), 

Seligman deixava claro que apenas anular as condições incapacitantes do indivíduo não 

era suficiente, e tomou como objetivo para sua gestão à frente da APA procurar o que 

efetivamente faz as pessoas sentirem-se felizes.  

Para cumprir tal propósito Seligman convidou Ray Fowler e Mihaly 

Csikszentmihalyi para uma reunião. Este encontro teve como resultado a organização da 

Primeira Conferência de Psicologia Positiva, que se repete a cada ano até hoje, 

impulsionando esta nova área dentro da Psicologia cujo objetivo principal é catalisar uma 

mudança no foco da preocupação com aspectos negativos da vida para o seu lado 

contrário, o qual dá atenção às qualidades positivas tais como a satisfação com a vida, o 

contentamento, a esperança, o talento, a sabedoria, a perseverança e tantos outros que são 

inerentes à positividade do ser humano (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). 

Após elucidar em que campo teórico a satisfação com a vida é estudada, é 

importante pontuar de onde ela se origina conceitualmente falando. O foco principal deste 

estudo é a experiência subjetiva referente à qualidade de vida, especificamente o bem-

estar subjetivo – que diz respeito à satisfação consigo mesmo e com o ambiente no qual 
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o indivíduo está inserido. Tendo em vista o caráter basilar que o bem-estar subjetivo 

possui em relação à satisfação com a vida, este construto será elucidado mais 

pormenorizadamente na seção a seguir. 

 

1.1 Bem-estar subjetivo 

No início dos estudos sobre o bem-estar havia uma tendência a considerar este 

construto a partir de condições objetivas presentes nas vidas das pessoas. Wilson (1967) 

considerava que uma pessoa feliz era aquela que reunia atributos de jovialidade, saúde, 

boa educação, otimismo, despreocupação etc. Contudo Diener, Suh, Lucas, e Smith 

(1999) consideram que as condições socio-demográficas não são suficientes para definir 

a sensação de bem-estar experienciada pelas pessoas, mas também a conjugação destes 

com estruturas internas do indivíduo que auxiliam a determinar como são percebidos os 

eventos externos, tendo influência sobre a avaliação geral que a pessoa faz sobre sua 

própria vida. 

Portanto, as investigações mais recentes têm se preocupado em maior medida em 

entender as bases cognitivas do bem-estar subjetivo, expandindo a noção de felicidade e 

ampliando a compreensão do porquê as pessoas acreditam que são felizes, enfatizando a 

subjetividade da avaliação, por meio de seus processos cognitivos (Chaves, 2003). Tendo 

em vista o anteriormente mencionado, é possível admitir que o bem-estar é um construto 

multidimensional. De modo geral, é possível listar três classes de bem-estar: o físico, que 

se refere à saúde física propriamente dita; o material, que diz respeito à segurança 

financeira e econômica, bem como aos bens que a pessoa possui; e o subjetivo, que 

compreende aspectos cognitivos internos que proporcionam tranquilidade emocional. 

Este último não pode ser resumido à ausência de enfermidade mental, mas considera 

também um estado de satisfação consigo mesmo, com a própria vida e com os elementos 
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que a rodeiam (Ryan & Deci, 2001). O bem-estar subjetivo tem sido usualmente 

conceituado a partir de duas perspectivas filosóficas distintas, a hedônica e a 

eudaimônica. 

Na primeira, o conceito de bem-estar subjetivo pode ser comparado ao de 

felicidade, focalizando uma concepção hedônica que as preferências e os prazeres tanto 

da mente quanto do corpo. Estima-se que nesta perspectiva é traçado um contínuo que 

vai do prazer à dor, em que o homem tenta aproximar-se do prazer e afastar-se da dor. Na 

segunda, por sua vez, o bem-estar subjetivo e a felicidade são distintos entre si, sendo que 

o bem-estar subjetivo pode ser alcançado a partir do momento em que o indivíduo satisfaz 

suas necessidades de crescimento pessoal ou autorrealização, em uma visão maslowniana 

(Maslow, 1954). Waterman (1993) pontua que a principal diferença entre estas 

perspectivas reside no fato de o hedonismo levar a uma satisfação momentânea, quando 

há uma realização de todos os desejos, enquanto o estado de eudaimonia representa as 

necessidades mais profundas, levando a um maior bem-estar. Ryan e Deci (2001) 

afirmam que o bem-estar subjetivo é um fenômeno multidimensional, reunindo aspectos 

das duas perspectivas filosóficas, ponto de vista este que também é adotado na presente 

dissertação. 

Para a formação do bem-estar subjetivo, Wilson (1967), autor que utilizou o termo 

pela primeira vez, propôs estudar duas hipóteses distintas. A primeira buscava relacionar 

os conceitos de satisfação e felicidade numa perspectiva base-topo (Bottom Up), em que 

a satisfação imediata das necessidades produz a felicidade, e contrariamente à persistência 

na busca pela satisfação das necessidades levaria ao estado de infelicidade. Por outro lado, 

a segunda perspectiva, Topo-Base (Top Down) considera que o grau de satisfação 

necessário para produzir a felicidade depende da adaptação, influenciado pelas 

experiências passadas, pela comparação com os demais, por valores e por outras 
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contingências. Estes dois diferentes caminhos são ainda atualmente bastante discutidos 

dentro do estudo do bem-estar subjetivo e serão melhor explorados mais adiante (Galinha 

& Ribeiro, 2005). 

Em relação à sua composição, a literatura tem assumido que existe uma estrutura 

de três componentes para o bem estar subjetivo: afetos positivos, afetos negativos e 

satisfação com vida (Arthaud-Day, Rode, Mooney, & Near, 2005; Diener, 1984). De 

acordo com Diener et al. (1999), estes três componentes formam um fator global, sendo 

que cada um deles pode ainda se subdividir. O afeto positivo pode ser dividido em 

emoções tais como a alegria e o orgulho, enquanto o afeto negativo pode ser dividido em 

emoções negativas como a vergonha, a tristeza e a culpa. A satisfação com a vida pode 

também ser dividida e avaliar a satisfação com vários domínios da vida.  

 

1.2 O estudo da satisfação com a vida 

A satisfação com a vida reflete elementos cognitivos que podem expressar uma 

avaliação em domínios específicos da vida (lazer, matrimônio e economia, por exemplo) 

ou refletir uma apreciação geral a respeito, considerando a vida como um todo. Esta 

última perspectiva vem recebendo atenção especial por parte dos pesquisadores, 

sobretudo pela menor dependência da cultura e do contexto, visto que o pesquisador não 

impõe um padrão ou define uma área de interesse, e sim a própria pessoa que constrói sua 

avaliação global, pesando todos os aspectos que considera importantes, definindo o que 

é ou não prioritário em sua vida (Diener, Emmons, Lars, & Griffin, 1985). Essa dimensão 

global é também o foco da presente dissertação, mesmo que os aspectos globais e de 

domínios específicos tenham demonstrado ter uma correlação substancial (Pavot & 

Diener, 2008).  
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Como anteriormente mencionado, ao estudar a satisfação com a vida e o bem-

estar subjetivo geralmente pode-se seguir dois modelos distintos de investigação. Alguns 

pesquisadores seguem um modelo de investigação Topo-Base, considerando a 

personalidade ou temperamento do indivíduo como um forte determinante dos 

julgamentos da satisfação com a vida, que por sua vez influenciam a satisfação em 

domínios específicos da vida. Neste modelo enfatiza-se a estabilidade da satisfação com 

a vida em detrimento de mudanças produzidas situacionalmente pela satisfação com 

domínios específicos. Por outro lado, há pesquisadores que preferem adotar o modelo 

Base-Topo, que consideram que a satisfação com a vida é determinada pela soma na 

satisfação com domínios específicos e importantes para o indivíduo (Pavot & Diener, 

2008). Estes serão melhor explorados a seguir. 

1.2.1 O modelo topo-base 

Na perspectiva topo-base, a satisfação com a vida é tida em função de traços 

estáveis. Em outras palavras, algumas pessoas tem uma maior propensão a se sentirem 

felizes do que outras, dependendo especialmente de seus traços de personalidade. Em 

uma metanálise de 249 estudos, Steel, Schmidt e Shultz (2008) demonstraram que os 

cinco grandes fatores da personalidade são responsáveis por 18% da variância da 

satisfação com a vida, sendo a abertura à mudança o menos correlacionado, e o 

neuroticismo o que apresenta correlação mais forte, apesar de negativa. Mesmo assim, a 

perspectiva topo-base não nega a importância de fatores situacionais como por exemplos 

os eventos da vida (Diener, 1996). Dando suporte a esta premissa, Heller, Watson e Ilies 

(2004) demonstraram que os efeitos da personalidade na satisfação com a vida são 

mediados pelo trabalho e satisfação conjugal. Logo, as influências topo-base podem 

moldar as percepções dos domínios da vida e afetar a satisfação com a vida. 
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1.2.2 O modelo base-topo 

O modelo base-topo toma a satisfação com a vida em função da satisfação com 

diferentes domínios da vida (Pavot & Diener, 2008). A vida possui muitos domínios que 

são ao mesmo tempo separados mas inter-relacionados. Ainda de acordo com esta 

perspectiva, o que os indivíduos reportam quando são perguntados acerca de sua 

satisfação com a vida é uma complexa função da satisfação com diferentes domínios da 

vida. A satisfação com a vida, neste caso, não seria uma simples média da satisfação com 

os domínios da vida, porque as pessoas diferem em quanto peso atribuem a cada domínio.  

Este modelo pode ainda ser tomado em conta para estudar a influência dos valores 

humanos na satisfação com a vida, visto que aqueles domínios que possuem maior 

congruência com os valores endossados pelo indivíduo têm se mostrado relativamente 

mais importantes para definir o quanto uma pessoa sente-se satisfeita com sua própria 

vida (Oishi, Diener, Suh, & Lucas, 1999). Por exemplo, aqueles que priorizam valores de 

realização vão enfatizar o trabalho e a família de forma diferente daqueles que priorizam 

valores interativos (Erdogan et al., 2012). A relação entre estas duas variáveis será mais 

pormenorizadamente tratada ao longo deste capítulo.  

Em linhas gerais a perspectiva topo-base estuda a satisfação com a vida em função 

da pessoa, enquanto a perspectiva base-topo vê a satisfação com a vida em função dos 

domínios da vida. Apesar destas duas perspectivas serem diferentes, elas não 

necessariamente são incongruentes (Erdogan et al., 2012). 

1.3 O desenvolvimento conceitual da Satisfação com a Vida 

No tocante ao aspecto conceitual da satisfação com a vida, esta tem sido 

conceituada como ‘uma avaliação cognitiva da própria vida’ (Diener, 1984, p. 550), 

sendo, portanto, considerada um julgamento avaliativo da vida. Concebendo-a como um 

componente do bem-estar subjetivo, a satisfação com a vida está relacionada aos aspectos 
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afetivos do bem-estar subjetivo, entretanto é parcialmente independente deles (Lucas, 

Diener, & Suh, 1996).  

 Todavia, o estudo do processo cognitivo específico que subjaz a formulação dos 

julgamentos da satisfação com a vida não foi claro em suas fases iniciais de 

desenvolvimento, tanto que foi alvo de críticas. Em parte devido a esta falta de clareza, 

os julgamentos da satisfação com a vida sofreram críticas em relação a sua precisão e 

validade (Pavot & Diener, 2008). Para ilustrar tal afirmativa, Schwarz e Strack (1999) 

apresentaram evidências de que as avaliações da satisfação com a vida são baseadas em 

informações temporariamente acessíveis ao invés de apresentarem uma avaliação 

cuidadosa da satisfação com a vida como um todo. 

 Respondendo a estas críticas, os pesquisadores Schimmack, Diener, e Oishi 

(2002) apresentaram evidências de que os indivíduos tendem a contar com o mesmo tipo 

de informação para criar repetidos julgamentos da satisfação com a vida ao passar do 

tempo, e quando as fontes de julgamento usadas para formular estes julgamentos mudam, 

a avaliação da satisfação com vida também muda. Alguns fatores, como o estado de 

humor podem influenciar as avaliações da satisfação com a vida, mas em situações de 

pesquisa tendem a produzir efeitos que são pequenos quando comparados à estável 

variância nas medidas (Eid & Diener, 2004). 

 Um conceito com fortes implicações dentro da pesquisa relacionada à satisfação 

com a vida e ao bem-estar subjetivo, e que tem sofrido importantes modificações nos 

últimos anos é o conceito de adaptação. Partindo da perspectiva topo-base de 

investigação, tem se utilizado o conceito de adaptação para explicar os achados em que 

as variáveis de personalidade explicam em maior parte da variância do bem-estar 

subjetivo do que é tipicamente atribuído aos eventos e mudanças em diferentes domínios 

da vida (Headey & Wearing, 1992). De acordo com o princípio da adaptação, os eventos 
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ou mudanças na vida, mesmo que positivos ou negativos em sua natureza, podem de fato 

influenciar inicialmente o nível de satisfação com a vida dos indivíduos, mas seus 

impactos têm curto-prazo. As pessoas logo se adaptam as novas circunstâncias e seus 

níveis de bem-estar subjetivo retorna a um nível similar aquele observado antes do evento 

ou mudança ocorrer. Headey e Wearing (1992) propõem ainda que a linha de base do 

nível de bem-estar subjetivo é regulada pela personalidade, minimizando as mudanças 

ocorridas no ambiente.  

 Por outro lado, apesar do processo de adaptação parecer ter uma ampla influência 

sobre a satisfação com a vida, existem evidências de que o impacto de pelo menos 

algumas mudanças na vida podem produzir mudanças duradouras na avaliação da 

satisfação com a vida. Por exemplo, Lucas, Clark, Georgellis e Diener (2003) observaram 

que ficar desempregado pode ter um impacto duradouro na satisfação com a vida, mesmo 

depois que o indivíduo encontra outro emprego. Além desta, situações estressantes e 

experiências traumáticas, como atuar como o cuidador de uma pessoa com a doença de 

Alzheimer (Vitaliano, Russo, Young, Becker e Majuro, 1991) ou tornar-se viúvo (Lucas 

et al., 2003) podem produzir impactos negativos de longo prazo no bem-estar subjetivo.  

 Evidências adicionais destes achados são demonstrados num estudo longitudinal 

conduzido por Fujita e Diener (2005). Utilizando-se de uma ampla amostra (n=3608), os 

resultados destes autores revelaram que há certa estabilidade na satisfação com a vida, 

entretanto alguns sujeitos demonstraram flutuações substanciais, e que no geral a 

estabilidade na satisfação com a vida foi menor do que aquela observada em variáveis 

físicas e de personalidade. Ademais, Heller, Watson e Ilies (2006), apresentaram 

evidências de que há uma variação intra-individual substancial na satisfação com vida, 

que pode estar ligada a mudanças em domínios importantes da vida, tais como o estado 

civil e satisfação com o trabalho. 
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1.4 Correlatos da Satisfação com a vida 

Alguns pesquisadores demonstram também que existem variações no nível de 

satisfação com a vida em diferentes contextos culturais, sendo que estas estão associadas 

a diversos indicadores. Por exemplo, a média na satisfação com a vida nas nações esteve 

positivamente correlaciona com os direitos civis e políticos (Diener, Diener, & Diener, 

1995), liberdade política (Veenhoven, 2005), baixos níveis de corrupção (Oishi, 2012) e 

com a renda doméstica bruta per capita (Diener, Kahneman, Tov, & Arora , 2010). Dados 

de uma pesquisa mundial World Values Survey, realizada em mais de 90 países, revelam 

que a satisfação com a vida apresenta uma correlação significativa moderada e negativa 

com a corrupção (r = -0,68). 

Os pesquisadores também têm investigado a relação da satisfação com a vida e o 

uso de novas tecnologias. Por exemplo, tendo em vista o crescimento e popularização do 

uso de smartphones em todo mundo, Lepp, Barkley e Karpinsinki (2014) buscaram 

investigar a relação entre o uso do telefone celular na satisfação com a vida, desempenho 

acadêmico e ansiedade. Os resultados desta pesquisa apontaram para a existência de uma 

relação negativa e significativa entre o uso do telefone e o desempenho acadêmico, bem 

como uma relação positiva com a ansiedade, sendo o desempenho acadêmico 

positivamente correlacionado a satisfação com a vida, ao contrário da ansiedade que 

obteve correlação negativa. Estes achados parecem pertinentes ao debate sobre o uso 

crescente do telefone celular, e como este pode impactar negativamente a performance 

acadêmica e a satisfação com a vida (Lepp et al., 2014). 

 Muitos estudos também têm procurado explorar a relação entre a satisfação com 

a vida e algumas variáveis demográficas (Arrindel, Meeuwesen, & Huyse, 1991; Diener 

& Diener, 1995; Myers & Diener, 1995). Por exemplo, Arrindel, et al. (1991) 
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demonstraram não haver correlação entre as variáveis idade e nível educacional e a 

satisfação com a vida, entretanto a variável estado civil apresentou forte correlação, 

observando que quanto maior o grau de envolvimento com o parceiro mais satisfeitos os 

indivíduos estavam com suas vidas. Já em relação ao gênero, as pesquisas não têm 

demonstrado consistência, uma vez que tanto existem evidências de que não há qualquer 

relação entre as variáveis, enquanto que outros autores (Diener & Diener, 1995; Myers & 

Diener, 1995) relatam haver associação, mesmo que a direção não seja clara. Diener e 

Diener (1995) colocam que tradicionalmente os homens possuem maior liberdade e 

status, o que lhes asseguraria maior satisfação com a vida, enquanto que as mulheres têm 

menos recursos e oportunidades que os homens. 

 Investigando mais acuradamente a relação entre a satisfação com a vida e o 

gênero, Myers e Diener (1995), a partir de uma meta-análise que contou com 146 estudos, 

observaram que o gênero explicou menos de 1% da variância do bem-estar global. Ainda 

de acordo com estes mesmos autores, as variáveis capazes de predizer a satisfação com a 

vida mudam com a idade, utilizando como exemplo a satisfação nas relações sociais e a 

saúde tornam-se mais importantes à medida que a pessoa envelhece. 

 Myers e Diener (1995) chamam ainda atenção para a relação existente entre a 

renda e satisfação com a vida, a qual pode variar de cultura para cultura. Tentando 

responder a uma pergunta comum do cotidiano, “o dinheiro traz felicidade?”, Myers e 

Diener (1995) constataram que poucas pessoas respodem positivamente à questão, 

entretanto, julgam que um pouco mais de dinheiro poderia de fato trazer um pouco mais 

de felicidade. Mesmo em relação a esta variável não há uma visão consensual, visto que 

há autores que demonstram haver uma baixa relação entre a renda e a satisfação com a 

vida (Diener & Larsen, 1993; Inglehart, 1990), enquanto outros defendem que a renda 

pode ter uma forte relação com esta variável (Diener & Diener, 1995).  
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Dentro da primeira perspectiva, Inglehart (1990), utilizando-se apenas de 

amostras provenientes de países europeus, demonstrou que a renda tinha um efeito baixo 

na felicidade. Por outro lado, Diener e Diener (1995), apoiando-se na teoria da hierarquia 

das necessidades de Maslow, asseguram que a renda tem efetivamente uma forte relação 

com a satisfação com a vida. Maslow (1954) afirma que as necessidades psicológicas só 

podem ser satisfeitas se as necessidades mais básicas estiverem asseguradas. Logo, nas 

sociedades em que a renda é baixa, a maioria das pessoas não teria as suas necessidades 

mais básicas atendidas. Em contraposição, nas sociedades mais ricas, mais pessoas teriam 

condições de satisfazer suas necessidades básicas, podendo atender aquelas de ordem 

psicológica, as quais estão menos ligadas à renda. 

Assim, a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow poderia ser utilizada 

para predizer parte das variações interculturais relativas à satisfação com a vida, uma vez 

que, em países pobres ou em desenvolvimento, a satisfação com a vida está mais 

fortemente correlacionada com a renda (Veenhoven, 1991), e em países desenvolvidos 

esta relação se enfraquece (Diener, Sandvik, Seidlitz, & Diener, 1993). 

Há também estudos na literatura que tem objetivado investigar a influência 

genética da satisfação com a vida (Oishi, 2012). Lykken e Tellegen (1996) conduziram 

um estudo com gêmeos monozigóticos criados separadamente, em que as pontuações dos 

irmãos tiveram uma correlação moderada (r = 0,52). Outros autores têm dado suporte à 

existência desta influência, encontrando-se correlações iguais ou mais baixas, mas que 

geralmente são estatisticamente significativas (Stubbe, Posthuma, Boomsma, & De Geus, 

2005). De forma complementar, os achados de DeNeve (2011) demonstram que as 

variações na satisfação com a vida estão associadas com diferentes alelos no gene 

transportador da serotonina, logo a variação no grau de satisfação com a vida pode estar 

em parte sistematicamente associada a fatores hereditários. Bartels (2015), em sua 
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metanálise, encontrou correlações variando de 0,18 a 0,47 em estudos que buscaram 

verificar a relação entre as pontuações de gêmeos idênticos no tocante à satisfação com a 

vida. Como os valores humanos são uma variável de interesse neste estudo, suas relações 

com a satisfação com a vida serão apresentadas separadamente na sessão a seguir. 

 

1.5 Correlatos valorativos da satisfação com a vida 

Uma das poucas pesquisas envolvendo estas duas temáticas desenvolvidas em 

contexto brasileiro, foi conduzida por Chaves (2003). Esta autora buscou identificar se 

existia uma relação entre os valores humanos e o bem-estar subjetivo, tomando em conta 

seus aspectos afetivos e cognitivos, dentre os quais está a satisfação com a vida. Os 

resultados demonstraram que os valores humanos correlacionaram-se positivamente com 

fatores específicos do bem-estar subjetivo e com a pontuação total, a qual reuniu 

diferentes indicadores do bem-estar. No caso da satisfação com a vida, foram encontradas 

correlações positivas e significativas com a subfunção normativa (r = 0,27, p < 0,001), 

interativa (r = 0,19, p < 0,001) e suprapessoal (r = 0,16, p < 0,01), padrão de correlações 

semelhante aquele encontrado ao considerar a pontuação total do bem-estar subjetivo, a 

saber: normativa (r = 0,20; p < 0,001), seguidos dos suprapessoal (r = 0,18; p < 0,001) e 

interativa (r = 0,15, p < 0,01). 

As pesquisas que tem se utilizado do modelo de Schwartz (1992) para investigar 

a associação da satisfação com a vida com os valores humanos têm se baseado na 

premissa de ajuste valor-ambiente, que se refere à noção de que o contexto, através de 

uma série de recompensas, sanções sociais e possibilidades de ação (Sagiv & Schwartz, 

2000), influencia os tipos de valores que estarão positivamente associados ao bem-estar. 

Por exemplo, Sagiv e Schwartz (2000) verificaram que o contexto oferecido pelas 

disciplinas ofertadas aos estudantes em seus cursos de graduação modera a relação entre 
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os valores e o bem-estar entre universitários. Especificamente estes autores encontraram 

que valores de poder estiveram forte e positivamente correlacionados com a satisfação 

com a vida somente entre alunos de administração, o que sugere que o ambiente dá 

suporte e encoraja o indivíduo a endossar certos tipos de valores. Desta forma, aderir a 

tais valores pode trazer resultados positivos em termos de felicidade e satisfação pessoal. 

Como anteriormente mencionado, isto se baseia na premissa de ajuste valor-ambiente, ou 

seja, uma similaridade entre os valores do indivíduo e os valores que este encontra em 

seu contexto, que podem contribuir para sua satisfação com a vida. 

Pesquisas anteriores usando amostras de países europeus utilizando a tipologia de 

Schwartz (1992), têm, a nível individual, demonstrado que a satisfação com a vida 

apresenta associação positiva com abertura a mudança (auto-direção, estimulação e 

hedonismo) e está negativamente associada com valores de conservação, a saber: 

tradição, conformidade e segurança (Bobowik, Basabe, Paez, Jimenes, & Bilbao, 2011). 

Já a associação entre os valores de autotranscendência (universalismo e benevolência) e 

autopromoção (poder e realização) foram as menores e menos consistentes (Bobowik et 

al., 2011). 

Em estudo recente, Sortheix e Lönnqvist (2014) buscaram investigar a relação 

entre a satisfação com a vida e os valores humanos em 25 países da Europa, observando 

o papel moderador do desenvolvimento socioeconômico. Os principais resultados 

mostraram que, em países com alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), a 

satisfação com a vida correlacionou-se positivamente com dois tipos de valores de foco 

social, tradição e benevolência, além disso, os valores universalismo e conformidade 

tiveram relação positiva e marginalmente significativa. Ainda nestes países, os valores de 

auto-promoção correlacionaram-se negativamente com a satisfação com a vida. Por outro 

lado, em países com baixo IDH, todos os valores de foco social demonstraram correlação 
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positiva significativa com a satisfação com a vida, com exceção de benevolência, que 

obteve correlação negativa. No tocante a valores de foco pessoal, estes apresentaram 

correlação positiva com a satisfação com a vida, com exceção de poder. 

A personalidade e os valores humanos contribuem para que as pessoas atribuam 

diferentes níveis de importância em vários aspectos da vida, tendo estes consequências 

na satisfação com vida. Dessa forma, a satisfação com a vida pode estar em certa medida 

associada à congruência existente entre a personalidade e valores dos indivíduos e aqueles 

mais endossados nas sociedades em que vivem (Diener & Diener, 1995). Por exemplo, 

buscadores de sensações atribuem um maior peso à emoção a suas vidas em relação 

aqueles que têm baixos níveis de busca de sensações, quando avaliam a satisfação com a 

vida (Oishi, Schimmack, & Colcombe, 2003). Diener e Diener (1995) verificaram que a 

autoestima possui uma correlação muito maior com a satisfação com a vida em culturas 

individualistas que em relação àquelas coletivistas. Nesta mesma linha, Fulmer et al. 

(2010) apontam que a diferença em relação à felicidade entre extrovertidos e introvertidos 

é amplificada em sociedades em que a extroversão é valorizada. Ademais, Diener, Tay e 

Myers (2011) pontuam que as pessoas em sociedades religiosas atribuem maior peso à 

religiosidade quando fazem julgamentos acerca da satisfação com a vida, comparado 

àquelas que vivem em sociedades menos religiosas. 

 

1.6 A mensuração da satisfação com a vida 

Certamente a medida que conta com o maior número de estudos para avaliar a 

satisfação com a vida é aquela desenvolvida por Diener et al. (1985). Estes autores 

propuseram uma medida bastante simples para avaliar este construto, possuindo apenas 

cinco itens. No que diz respeito aos parâmetros psicométricos desta medida, estes têm se 

demonstrado bastante satisfatórios (Pavot & Diener, 2008). Os autores descrevem índices 
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de estabilidade temporal, teste-reteste que variaram de 0,82 a 0,87. Esta medida 

apresentou validade convergente com medidas de bem-estar subjetivo e felicidade e, além 

disso, apresentou correlações negativas moderadas com ansiedade (r = -0,54, p < 0,01) e 

depressão (r = -0,55, p < 0,01), além de uma correlação negativa forte e significativa com 

o Inventário de Depressão de Beck (r = -0,72, p < 0,001; Pavot & Diener, 2008). 

Em contexto brasileiro, também há autores que se dedicaram a investigar sua 

adequação psicométrica com diferentes amostras. Por exemplo, Chaves (2003) adaptou 

este instrumento para o contexto nacional, utilizando para tal uma amostra de 315 pessoas 

da população geral de João Pessoa-PB. Os resultados demonstraram que a escala possui 

estrutura unifatorial, sendo que este único fator explicou mais de 50% da variância, com 

todos itens apresentando cargas fatorais acima de 0,60 para o fator. A consistência interna 

deste fator, calculada através do Alfa de Cronbach, foi de 0,72. Uma análise fatorial 

confirmatória permitiu observar a adequação desta estrutura fatorial: χ² (5) = 5,02, p > 

0,05; χ²/gl = 1,00; RMRS = 0,02; GFI = 0,99; AGFI = 0,98. 

Além deste estudo, Albuquerque, Sousa e Martins (2010) buscaram evidências 

das qualidades psicométricas da escala para uma amostra de idosos rurais, onde 

comprovou-se a estrutura unifatorial, com consistência interna de 0,85, explicando 59% 

da variância. Nesta mesma linha, Gouveia, Barbosa, Andrade e Carneiro (2005) tiveram 

como objetivo adaptar para a população médica brasileira a Escala de Satisfação com a 

Vida (ESV) e avaliar a sua validade de construto. Nesta pesquisa, Contou-se com a 

participação de 14.405 profissionais das cinco regiões do país. Os resultados da análise 

dos Componentes Principais indicaram consistentemente uma estrutura unifatorial que 

explicou aproximadamente 70% da variância total e apresentou consistência interna 

média de 0,89. Por sua vez, a análise fatorial confirmatória corroborou a 

unidimensionalidade dessa medida no contexto brasileiro, contando com índices de ajuste 
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acima dos recomendados pela literatura (GFI = 0,99; AGFI = 0,97; CFI = 0,99; RMR = 

0,045; RMSEA = 0,077). 

 Portanto, após explorar o referencial teórico acerca da satisfação com a vida, 

parece pertinente investigar variáveis que possam contribuir para o seu entendimento, 

observando quais delas são mais eficazes em predizer este construto. Para seguir tal 

propósito, contar-se-á com as variáveis crença no mundo justo e valores humanos, que 

assim como observado no presente capítulo, já apresentam evidências da relação com a 

satisfação com a vida e o bem-estar subjetivo, no entanto tomá-las em conta 

conjuntamente pode suscitar novas discussões acerca da natureza desta relação. Não 

obstante, antes disso é necessário verificar o arcabouço teórico disponível relacionado às 

crenças no mundo justo, alvo de investigação do capítulo a seguir. 
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2. CRENÇAS NO MUNDO JUSTO 
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 Há 50 anos atrás Lerner (1965) introduziu pela primeira vez o conceito de Crença 

no Mundo Justo. Em seu trabalho como psicólogo clínico e professor, Lerner percebeu, 

numa pesquisa desenvolvida no hospital onde trabalhava, que grande parte dos médicos 

e profissionais de saúde culpavam os doentes mentais pela situação em que se 

encontravam, e muitas das enfermeiras chegavam até mesmo a evitar os pacientes, 

possuindo uma tendência para atribuir o sofrimento da condição dos pacientes a eles 

próprios (Vicente, 2011). Pautado nessas observações, Lerner formulou a hipótese de que 

as pessoas estabelecem uma crença para justificar que as pessoas têm o que merecem e 

merecem o que tem, havendo uma relação direta entre o que é feito e os resultados 

alcançados. 

 Para testar esta hipótese da CMJ, Lerner (1965) conduziu um estudo experimental 

no qual os participantes deveriam julgar o esforço de dois cúmplices do experimentador, 

os quais assumiram papéis de trabalhadores. Antes do julgamento acontecer, os 

participantes do estudo eram informados que, devido à escassez de recursos, somente um 

dos trabalhadores receberia pagamento pelo trabalho e que mesmo assim os dois 

aceitaram participar. O trabalhador a ser recompensado seria escolhido aleatoriamente, 

sendo os participantes informados qual deles foi recompensado antes de fazerem a 

avaliação do esforço de cada um deles. Os resultados demonstraram que os participantes 

do estudo tendiam a avaliar melhor o esforço do trabalhador que foi remunerado, mesmo 

que esta escolha tenha se dado de maneira aleatória, dando indícios de que os sujeitos 

tentaram evitar um sentimento de injustiça com a manutenção da crença de que as pessoas 

têm o que merecem. 

No contexto de desenvolvimento inicial dos estudos da CMJ as investigações 

pautavam-se em um paradigma experimental, entretanto divididas em duas diferentes 

vertentes de investigação (Hafer & Bégue, 2005). A primeira buscava identificar quais 
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variáveis poderiam aumentar ou diminuir a ameaça à CMJ, manipulando variáveis que se 

esperava que tivessem influência sobre ela dentro de uma situação experimental. A 

segunda vertente por sua vez, teve um enfoque maior na identificação dos custos e a 

efetividade das estratégias que as pessoas utilizavam para proteger a CMJ. Porém, 

ressalta-se que é possível encontrar estudos que levem em consideração as duas vertentes 

(Lerner & Simons, 1966). 

 De acordo com Maes (1998) podem ser identificados oito estágios no 

desenvolvimento das pesquisas acerca da CMJ. O primeiro estágio trata-se da 

identificação do fenômeno, seguido do segundo estágio, a elaboração da natureza do 

efeito observado. Na terceira fase foi desenvolvida a primeira medida de auto relato e a 

primeira pesquisa correlacional. No quarto estágio foram conduzidos estudos 

experimentais e correlacionais. Já no quinto estágio surgiram as primeiras pesquisas que 

consideravam a multidimensionalidade do construto, bem como dimensões de segunda 

ordem. Na etapa posterior, os pesquisadores dedicaram-se ao desenvolvimento de escalas 

mais adequadas à mensuração do construto, o que levou a sétima fase em que os 

estudiosos buscaram aprimorar o conceito original. A última fase consiste em uma 

aceitação do construto pela comunidade científica, onde a teoria começa a aparecer nos 

capítulos de livro de e revistas de personalidade. 

 Tomando em conta uma vertente mais experimental, existem diferentes formas de 

manipular experimentalmente a hipótese da CMJ. Hafer e Bègue (2005), em um artigo de 

revisão sobre os estudos experimentais acerca deste construto, observaram que apesar das 

variações nas manipulações elas sempre vêm acompanhadas de uma medida para atestar 

diferenças individuais na CMJ e podem se encaixar em três diferentes tipos: 1) 

apresentando aos participantes um evento particular e manipulando variáveis que se 

espera aumentar ou diminuir a ameaça que o evento representa para a necessidade de 
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acreditar no mundo justo (e.g.  manipula-se a inocência da vítima, o caráter moral dela, 

ou se ela continua a sofrer ou não); 2) apresentando ao participante um evento que 

representa uma ameaça para a CMJ e manipular a eficácia das estratégias para manter a 

crença, mesmo face a esta ameaça (e.g. quando é dada ou não uma oportunidade para que 

o participante compense a vítima, tornando esta opção mais ou menos viável para 

preservar a CMJ); e 3) manipulando a valência ou intensidade de um estímulo ambíguo 

em relação à justiça, medindo em seguida o efeito da manipulação nas suposições do 

participante sobre o caráter ou comportamento de uma pessoa-alvo. Para compreender 

mais adequadamente a CMJ, faz-se necessário verificar como ela foi se diferenciando de 

outros construtos nos últimos anos, o que será apresentado na próxima sessão. 

2.1 Diferenças entre a Crença no Mundo Justo e Injusto, Pessoal e Geral 

 Melvin Lerner (1965) apresentou uma conceituação clara ao apresentar a hipótese 

de mundo justo, que alcançou certo consenso entre os pesquisadores que dedicaram-se ao 

seu estudo. Todavia, muitos pesquisadores têm levantado dúvidas acerca da 

dimensionalidade do construto, sendo a relação com a crença no mundo injusto um de 

seus maiores impasses. Inicialmente considerou-se que a crença no mundo injusto poderia 

ser admitida como o polo negativo da CMJ, contudo posteriormente esta bipolaridade foi 

questionada, admitindo-se que poderiam ser pensados como dois construtos distintos 

(Dalbert, 2001). Essas conclusões foram tomadas a partir dos achados que demonstravam 

que as correlações entre as escalas de crença no mundo justo e injusto eram fracas ou 

inexistentes (Furnham, 1985). 

Adicionalmente, Furnham e Procter (1989) argumentam que enquanto a crença 

no mundo justo representa a crença em um mundo organizado, ordenado e justo, a crença 

no mundo injusto representa a crença em um mundo arbitrário. Esta última indica a 

tendência de se sentir livre para reagir em contraste com quaisquer regras de equidade e 
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pode promover o cinismo e comportamentos que são motivados pelo auto interesse, sem 

que o indivíduo sinta-se obrigado a se comportar de acordo com as regras de equidade 

(Dalbert, Lipkus, Salley & Goch, 2001). Além disso, a crença no mundo injusto pode 

servir como um tipo de estratégia defensiva de enfrentamento que permite as pessoas 

evitar confrontar-se com eventos negativos ou com fazer mudanças em suas vidas que 

possam ter como resultado experiências negativas (Lench & Chang, 2007). 

Apesar de ter recebido menos atenção por parte dos pesquisadores que a crença 

no mundo justo, a crença no mundo injusto também tem mostrado ter um importante 

papel no entendimento de variados construtos. Por exemplo, há evidências de que a crença 

no mundo injusto está positivamente correlacionada com sintomas depressivos (Benson 

& Ritter, 1990), falta de satisfação com a vida (Dalbert, 1998) e com a percepção de que 

os estressores da vida diária são mais uma ameaça do que desafios (Tomoka & 

Blascovitch, 1994). Ademais, Barling e Mendelson (1999), em um estudo conduzido com 

127 estudantes universitários, concluíram que a crença no mundo injusto pode levar a um 

aumento dos afetos negativos, e estes últimos podem predizer um decréscimo no 

rendimento escolar. 

É possível também distinguir as crenças no mundo justo e injusto observando 

padrões de correlação que elas possuem com três diferentes construtos, a saber: a 

religiosidade, o bem estar subjetivo e a preferência política (Dalbert et al., 2001). Em 

relação à religiosidade, Furnham e Procter (1989) demonstraram que quanto mais as 

pessoas acreditam em um mundo justo, mais forte é a sua fé na religião. Já a relação entre 

a religiosidade e a crença no mundo injusto é menos clara, visto que algumas pessoas 

tendem a questionar a religião e lutam com a questão de saber se Deus é ou não justo, por 

isso não se pode concluir se acreditar num mundo injusto é indicativo de baixa 

religiosidade. 
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No tocante a preferência política, há evidências de que há relação apenas com a 

crença no mundo justo, visto que pessoas que possuem esta crença não desejam mudar o 

mundo. Portanto, os indivíduos que endossam atitudes políticas mais conservadoras e 

eleitores de partidos políticos que estão nos cargos do governo, muitas vezes têm crenças 

fortes em um mundo justo (Dalbert, Montada & Schimitt, 1987; Furnham & Procter, 

1989). Dalbert et al. (2001) observaram que a crença no mundo injusto e a preferência 

política apresentaram correlações não significativas próximas a zero, mesmo com 

partidos de oposição, no entanto estes autores recomendam que esta questão deve ser 

melhor explorada em estudos futuros. 

A terceira distinção é certamente aquela que possui maior relevância para a 

presente investigação, a relação das crenças no mundo justo e injusto com o bem estar 

subjetivo e seus aspectos adjacentes, tais como os afetos positivos e satisfação com vida. 

Os achados de Dalbert et al. (2001) vão ao encontro dos resultados de outras pesquisas 

(Benson & Ritter, 1990; Dalbert, 1998; Dalbert, 2002, Lerner & Somers, 1992, Lipkus, 

Dalbert, & Siegler, 1996) que demonstraram haver uma correlação positiva entre a crença 

no mundo justo, afetos positivos e satisfação com a vida. Por outro lado a crença no 

mundo injusto não apresentou qualquer relação significativa, mesmo que negativa, com 

os construtos investigados. Entretanto é necessário fazer uma ressalva no estudo 3 da 

pesquisa conduzida por Dalbert et al. (2001) a qual utilizou utilizou uma amostra de 

prisioneiros e guardas de segurança. Os resultados demonstraram que, entre os 

prisioneiros, as crenças no mundo justo e injusto não estiveram negativamente 

correlacionadas, sendo que alguns prisioneiros apresentaram pontuações altas em ambas 

as medidas. Então estes autores sugeriram que a crença no mundo injusto pode tanto 

tornar mais fácil o cometimento de um crime como pode ser a reação ao cometimento do 

crime. 
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No tocante as distinções entre as diferenças entre as crenças no mundo justo 

pessoal e geral, esta distinção tem um papel importante sobretudo quando se toma em 

conta suas consequências na saúde mental. Segundo Dalbert e Yamauchi (1994), quanto 

mais pessoal uma experiência de injustiça, mais ameaçadora e mais negada esta injustiça 

será. Isso também ocorre com injustiças e discriminações com o próprio grupo, que serão 

mais negadas que aquelas que acontecem com outros grupos (Taylor, Wright, 

Moghadadam, & Lalonde, 1990). Consequentemente estes dois tipos de crença seriam 

diferentes, sendo que a crença pessoal no mundo justo pode ser mais facilmente 

endossada que a geral. Ademais, a crença pessoal no mundo justo também teria uma 

maior capacidade em predizer a saúde mental e o enfrentamento (Dalbert et al., 2001). A 

primeira tentativa de investigar empiricamente esta questão foi o estudo de Lipkus et al. 

(1996), em que os resultados mostraram que as pessoas têm uma tendência em acreditar 

que o mundo é mais justo pra si do que para os outros.  

 

2.2  Funções da Crença no Mundo Justo  

Segundo Dalbert (2001), a CMJ possui três importantes funções: 1) dota os 

indivíduos com a confiança de que eles serão tratados de maneira justa pelos demais; 2) 

é um indicativo da obrigação pessoal de se comportar de forma justa; e 3) fornece um 

quadro conceitual que torna possível a interpretação de eventos de sua vida pessoal de 

maneira significativa. Logo, esta crença pode ser considerada um importante recurso que 

permite as pessoas a lidar adequadamente com os desafios da vida diária e enfrentar 

eventos críticos que possam ocorrer.  

 Estudos prévios dão suporte a existência destas três funções. Em relação a 

primeira função, é de suma importância que as pessoas se engajem nas atividades diárias, 

pois ser tratado de maneira justa pelos pares fornece ao indivíduo uma crença de que o 
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mundo é um lugar justo. Por exemplo, Zuckerman e Gerbasi (1977) demonstraram que 

indivíduos que possuem uma crença forte no mundo justo são mais suscetíveis a confiar 

nos outros. Dzuka e Dalbert (2000) afirmam que a CMJ tem importante papel como 

estratégia positiva e saudável de enfrentamento, uma vez que esta crença seria uma 

condição necessária para que a pessoa desenvolva um senso de justiça capaz de mediar 

efeitos adaptativos na saúde mental. Além disso, Benson e Ritter (1990) demonstraram 

em seus achados que a CMJ está negativamente correlacionada com o afeto depressivo.  

Em relação à segunda função, na qual a CMJ serve como um indicativo que a 

pessoa deve comportar-se de maneira justa, está estreitamente ligada aos comportamentos 

pró-sociais. Concordando com esta premissa, Strelan (2007) afirma que a motivação para 

acreditar em um mundo estável, ordenado e lógico, encoraja por definição, uma percepção 

essencialmente positiva da humanidade, podendo haver duas consequências. Primeiro, 

quando as pessoas acreditam que seus investimentos serão devidamente recompensados 

no futuro, passam a confiar mais em atos prós-sociais e adaptativos. Em segundo lugar, a 

CMJ representa um contrato pessoal das pessoas com o mundo, então já que o mundo 

parece razoavelmente justo, o indivíduo deve comportar-se em conformidade com esta 

crença (Otto & Dalbert, 2005). Adicionalmente, Hafer e Rubel (2015) demonstraram que 

o foco em objetivos de longo prazo é capaz de predizer uma forte CMJ, mas somente 

entre indivíduos com pontuações altas em comportamentos pró-sociais e baixas naqueles 

antissociais. 

A terceira função, onde a CMJ oferece um quadro conceitual que permite ao 

indivíduo interpretar o mundo, possui importantes implicações sobretudo pelas 

consequências que provoca, uma vez que a CMJ pode ser vista como uma ilusão positiva. 

Lerner e Miller (1978) colocam que pessoas com uma forte CMJ não acreditam que os 

eventos da complexa rede social do mundo sejam inteiramente randômicos, mas sim 
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previsíveis. Dessa forma, quando os indivíduos são confrontados com alguma injustiça, 

isto ameaça sua CMJ, fazendo com que eles busquem reestabelecer a justiça tanto 

psicologicamente (minimizando a injustiça) quanto de forma comportamental 

(compensando a injustiça), por exemplo percebendo o destino da vítima como merecido 

devido a seu caráter indigno. Esta função certamente foi a mais estudada desde a 

proposição da teoria da CMJ, sobretudo por suas consequências em situações do mundo 

real. 

Em seu estudo inicial, que buscavam atestar a existência desta função da CMJ, 

Lerner e Simmons (1966) observaram que quando os indivíduos percebem que algum 

infortúnio ocorreu a uma vítima inocente eles tendem a reconhecer a injustiça sofrida pela 

vítima e são motivadas a responder com compaixão pelo ocorrido. Todavia, ao perceber 

que esta mesma vítima continua a sofrer, as pessoas tendem a depreciar a vítima, 

descrevendo-a em termos relativamente mais negativos. Estes mesmos autores 

interpretam estas reações, tanto a de compaixão como a de depreciação, como o resultado 

de uma preocupação com a justiça. 

As consequências disto podem ser especialmente observadas quando o indivíduo 

tenta reestabelecer sua CMJ, culpando a vítima pelo infortúnio que lhe ocorreu (Lerner, 

1965). Ao atribuir de forma tendenciosa a culpa à vítima, o observador evita reconhecer 

que há certa aleatoriedade em eventos da vida, mantendo distante os pensamentos 

preocupantes de sua própria segurança (Aronson, Wilson, & Akert, 2002; Montada, 

2003). Estudos experimentais (Aronson et al., 2002; Montada, 2003) têm dado suporte a 

esta premissa, demonstrando que as vítimas de acidentes de trânsito são, em sua maioria, 

consideradas responsáveis por seus infortúnios. Ademais, isto fica ainda mais evidente 

no contexto das sociedades com desigualdades econômicas e sociais mais comuns dos 

países subdesenvolvidos, haja visto que as pessoas tendem a acreditar que os pobres têm 
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menos porque merecem menos (Furnham, 2003). Neste caso, a atribuição de mundo justo 

pode ser utilizada para justificar a injustiça (Aronson et al., 2002).  

Não obstante, parece haver alguma controvérsia quando a vítima é a própria 

pessoa. Por exemplo, Overcash, Calhoun, Cann e Tedeschi (1996) observaram que 

pessoas que passaram por alguma experiência negativa, como roubo de carro e assalto a 

mão armada, tendem a ter uma visão mais pessimista do mundo depois de suas 

experiências. Logo, há evidência de que a tendência a restaurar a CMJ não funciona da 

mesma maneira quando o próprio indivíduo é a vítima. Por outro lado a CMJ possui 

também uma função adaptativa, frente a situações altamente adversas. Bulman & 

Wortman (1977) observaram que entre as vítimas de estupro, acidentes graves, e perda 

de emprego, a CMJ tem maior probabilidade de facilitar e restaurar o bem-estar e a 

autoestima. 

Para além dos estudos com medidas de auto-relato, mais comuns no estudo das 

crenças no mundo justo por sua facilidade de utilização e pelos inúmeros instrumentos de 

pesquisa disponíveis para estudá-la, há também uma vertente que busca estudar as 

consequências de quando a CMJ é atacada experimentalmente. Uma das principais 

pesquisadoras que tem se dedicado a este campo é Carolyn Hafer que, juntamente com 

seus colaboradores, tem desenvolvido importantes investigações da temática nos últimos 

15 anos.  

Por exemplo, Hafer (2000) buscou investigar o fenômeno de distanciamento da 

vítima através de uma investigação experimental. Para tal propósito, os participantes 

assistiram a uma fita de vídeo contendo a história de um homem que foi assaltado e 

roubado enquanto viajava pela América do Norte. A ameaça a CMJ foi manipulada 

variando as consequências que o perpetrador do crime sofreu, conseguindo escapar e voar 

para outro país (alta ameaça) ou sendo capturado e preso (baixa ameaça). Imediatamente 
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após o vídeo foi administrado um teste emocional Stroop para avaliar o grau em que a 

preocupação com a justiça foi saliente ao participante. Para esta atividade, foram 

mostradas aos participantes algumas palavras em cores diferentes; algumas destas 

palavras eram relacionadas a justiça, e outras eram palavras controle, não relacionadas à 

justiça. Os participantes tinham que identificar a cor de cada palavra. Os resultados 

mostraram que os participantes responderam mais lentamente as palavras relacionadas a 

justiça em relação aquelas do grupo controle, na condição em que a ameaça a CMJ foi 

alta. Outro estudo conduzido por Correia, Vala e Aguiar (2007), utilizando a mesma 

metodologia de investigação que Hafer (2000), demonstraram que as pessoas estão mais 

preocupadas com a justiça depois de confrontadas com uma vítima do endogrupo do que 

em relação a uma vítima do exogrupo. 

2.3 O Desenvolvimento da Crença no Mundo Justo ao longo da vida 

 Quanto ao processo de formação da CMJ, Lerner (1977) afirma que a necessidade 

de acreditar em um mundo justo é uma consequência natural do desenvolvimento infantil 

na esfera emocional e cognitiva. As crianças, a medida em que crescem começam a pensar 

na recompensa de longo prazo, em detrimento de um estado de satisfação imediata. Neste 

contexto, a CMJ faz parte de um contrato que a criança precisa confiar no qual o esforço 

despendido será recompensando futuramente. Sem a confiança de que o mundo é um 

lugar justo e que o contrato será respeitado, provavelmente as crianças não abandonariam 

a satisfação imediata para alcançar objetivos a longo prazo. 

 No final da infância, a criança possui uma versão madura da justiça imanente e 

acreditam que o mau comportamento é automaticamente punido. No entanto, no início da 

adolescência, aprimora-se a habilidade cognitiva de identificar a causalidade e 

aleatoriedade dos eventos do cotidiano, fazendo-a observar que algumas vezes o bom 

comportamento é punido, enquanto o mau comportamento fica impune. Para proteger-se 
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disso o adolescente desenvolve a CMJ, diferenciando-a em: pessoal, na qual acredita-se 

que uma pessoa é normalmente tratada de forma justa; e a geral, em que as pessoas em 

geral tem o que merecem. Logo, a CMJ pode ser interpretada como uma versão mais 

madura da justiça imanente, onde o indivíduo acredita que as pessoas merecem seu 

destino, mas acompanhado da habilidade cognitiva de reconhecer a casualidade e 

imprevisibilidade dos eventos (Dalbert & Sallay, 2004). 

 Na vida adulta a CMJ não é extinta, pelo contrário, as pessoas sustentam a 

necessidade de perceber a realidade em termos justos e proteger-se contra eventos injustos 

até o fim da vida (Lerner, 1980). Nesta direção, a CMJ é tida como uma predisposição 

pessoal, que transcende a situações específicas, mantendo-se relativamente estável no 

decorrer das situações da vida, afetando sentimentos e cognições (Dalbert, 2001). Somado 

a isso, Lerner (1998) afirma que os adultos expressam duas formas da CMJ: uma 

consciente sobre as regras convencionais, moralidade e julgamentos sociais, e outra pré-

consciente que inclui regras primitivas de culpa e consequências emocionais automáticas. 

  

2.4 Correlatos da Crença no Mundo Justo 

Vários estudos têm dado suporte para a relação entre a CMJ e outros construtos 

tratados pela Psicologia Social, a exemplo da religiosidade, bem estar subjetivo, atitudes 

políticas (Dalbert et al., 2001), valores e traços de personalidade (Wolfradt & Dalbert, 

2003), e comportamento agressivo (Bègue & Muller, 2006). Os resultados de Furnham 

(2003) também demostraram haver relação entre a CMJ e algumas variáveis 

demográficas, como o gênero, trabalho, classe socioeconômica, religião e religiosidade.   

 Por exemplo, a literatura tem dado suporte a relação existente entre a CMJ e o 

bem estar subjetivo (Dalbert, 1998), sendo esta relação mediada pela confiança nos 

demais e a justiça observada nos eventos da vida pessoal de cada indivíduo (Dalbert, 
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2001). Outra investigação que dá suporte a esta relação foi conduzida por Correia e Vala 

(2004), demonstrando que adolescentes e jovens adultos portugueses com uma forte CMJ 

se mostraram mais satisfeitos com suas vidas, sendo que esta relação persistiu mesmo 

quando controlado o efeito da crença no controle interno. Dalbert e Maes (2002) 

encontraram importantes correlações significativas entre as crenças no mundo justo, 

satisfação com a vida, satisfação com a experiência escolar e performance na escola.  

Com uma amostra de adolescentes da Eslováquia, Dzuka e Dalbert (2002) 

demonstraram haver uma relação positiva entre a CMJ e a satisfação com a vida e também 

com afetos positivos. Esta relação persistiu mesmo quando controlados os efeitos de 

traços de personalidade (extroversão, neuroticismo) e variáveis demográficas (sexo, 

situação empregatícia). Nesta mesma linha, Dalbert e Dzuka (2004) constataram, numa 

amostra de adolescentes da Alemanha e Eslováquia, que quanto mais forte era sua CMJ, 

mais satisfeitos com suas vidas eram os adolescentes, bem como tinham mais afetos 

positivos, sendo os traços de personalidade mais uma vez controlados. Ademais, Lipkus 

e Bissonete (1996) verificaram que a CMJ é capaz de predizer a satisfação matrimonial e 

a baixa frequência de conflitos, utilizando duas amostras diferentes de casais. 

A literatura também tem demonstrado haver relação entre a CMJ e a autoestima 

(Correia & Vala, 2004). Por exemplo, enquanto Feather (1991) encontrou correlações 

variando de 0,10 a 0,23, enquanto Dalbert (2001) encontrou correlação de 0,30 entre os 

dois construtos. Outro construto que também demonstrou ter relação com a CMJ foi o 

otimismo. A explicação para tal relação pode ser melhor compreendida ao considerar 

tanto a CMJ quanto o otimismo como uma ilusão positiva acerca do mundo, sendo este 

benevolente com o indivíduo, ou seja, independentemente de suas ações boas coisas 

acontecerão (Lerner, 1980). No entanto, Dalbert (2001) afirma que, apesar destes dois 

construtos terem uma formação semelhante eles não representam a mesma coisa, 
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sobretudo porque enquanto a CMJ representa uma estratégia de enfrentamento que ajuda 

as vítimas a superar um tratamento injusto, o otimismo seria meramente uma ilusão 

positiva associada com um bom estado mental, e não uma estratégia que ajude os 

indivíduos a enfrentar a vitimização. 

    

2.5 Medidas de Crença no Mundo Justo 

 Ao longo do tempo a CMJ tem sido medida tanto experimentalmente, como por 

medidas de auto relato. A primeira tem se interessado mais pelo processo, enquanto a 

última pelo conteúdo. Estas podem ser divididas em medidas explcitas e implícitas. 

 

2.5.1 Mensuração explícita 

 Poucos anos após os primeiros estudos de Lerner (1965) e a medida que estes 

ganham popularidade, começaram a ser desenvolvidos os primeiros instrumentos para 

mensuração da CMJ. Estas medidas objetivas, apresentadas a seguir, são do tipo lápis-

papel e foram apresentadas em escala Likert. Até os anos 2000, a literatura havia sido 

dominada pela escala desenvolvida por Rubin e Perplau (1975), formada por 20 itens. No 

entanto, esta medida tem sido criticada por apresentar propriedades psicométricas pouco 

desejáveis, como pode ser observado na baixa consistência interna e na falta de 

consistência de sua estrutura fatorial levando ao desenvolvimento de outras medidas 

(Lucas, Alexander, Firestone & Lebreton, 2007).  

A partir de então têm sido desenvolvidas medidas mais específicas, que foram 

cruciais para fazer importantes distinções em relação a CMJ. Na década de 1990, Lipkus 

(1991) desenvolveu a Escala Global de Crenças no Mundo Justo (Global Beliefs in a Just 

World Scale; GJWS), apresentando estrutura unifatorial, consistência interna (Alfa de 
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Cronbach) de 0,83, além de evidências de validade concorrente. Esta medida foi validada 

para o contexto brasileiro por Gouveia, Pimentel, Coelho, Maynart e Mendonça (2010), 

e apresentou um índice satisfatório de consistência interna (α = 0,71), além de evidências 

da adequação da estrutura unifatorial aos dados [χ²/g.l. = 3,37; GFI = 0,95; AGFI = 0,90; 

CFI = 0,88; RMSEA = 0,09 (0,06 – 0,12)]. 

De acordo com Maes (1998) as escalas de CMJ não são suficientes para explicar 

a motivação da justiça, e por este motivo buscaram desenvolver escalas distintas das 

anteriores que abrangessem as lacunas observadas por eles. Este mesmo autor considera 

importante fazer a distinção entre dois tipos diferentes de justiça: a iminente e a final. 

Baseado nesta distinção, este autor desenvolveu uma escala que toma em conta esta 

divisão. Contando com apenas 9 itens esta escala apresentou índices elevados de 

consistência interna para as duas partes (0,83 e 0,86). Outro exemplo a se considerar são 

as escalas desenvolvidas por Mohiyeddini e Montada (1998), a escala de Esperança num 

Mundo Justo (Hope for a Just World - HJW) e a escala de Auto-eficácia para Promover 

a Justiça (Self Efficacy to Promote Justice - SEJW). Estas escalas foram desenvolvidas 

partindo do pressuposto de que muitas pessoas duvidam que o mundo seja justo no 

presente, mas esperam uma melhora para o futuro. Ambas apresentaram bons índices de 

consistência interna (SEJW = 0,94; HJW = 0,89). 

Além das escalas previamente mencionadas, Schmitt (1998) também desenvolveu 

subescalas para mensurar crenças relacionadas à justiça, que foi basicamente uma 

tentativa de separar as crenças na justiça de uma crença de controle. Juntamente com seus 

colaboradores, ele desenvolveu a Escala de Centralidade na Justiça (Justice Centrality 

Scale), Crença de Controle (Control Belief) e Crença na Centralidade do Controle 

(Control in Centrality Belief). Ele demonstrou que estas subsescalas possuíam validade 

discriminante e acreditava que elas conseguiam avaliar os motivos de justiça melhor que 
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as escalas de CMJ tradicionalmente utilizadas em estudos anteriores. Contudo a maior 

contribuição destas escalas aparece na sugestão das temáticas de centralidade ou 

sensibilidade à justiça, demonstrando diferenças individuais no tempo e na sensibilidade 

das pessoas para avaliar a incidência da injustiça, respostas emocionais para os incidentes 

observados e tendências de ação para restaurar a justiça (Furnham, 2003). 

No entanto, as escalas que serão utilizadas neste estudo foram propostas pela 

pesquisadora Cláudia Dalbert e seus colaboradores. Ela vem se dedicando a estudar a 

CMJ há mais de duas décadas e meia, tornando-se referência internacional. Inicialmente 

Dalbert et al. (1987) desenvolveram a Escala Geral de Crenças no Mundo Justo (GeJWS) 

para avaliar a crença geral no mundo justo. Esta escala é composta por seis itens, 

distribuídos em uma estrutura unifatorial (α = 0,76). Esta se propunha a medir em que 

grau o indivíduo considera justos os eventos que ocorrem no mundo de forma geral, sendo 

particularmente útil para administração em situações pouco controladas, como em praças, 

salas de espera ou parques por seu número reduzido de itens. Além disso, Dalbert et al. 

(2001) mostraram que a GeJWS possui validade convergente (r = 0,67) com a Global Just 

World Scale de Lipkus (1991), além de ter se relacionado positivamente com 

religiosidade, bem-estar psicológico e preferências políticas. No Brasil essa escala foi 

validada por Pimentel et al. (2010) e foi verificado um razoável índice de consistência interna 

(0,66) e um único fator com valor próprio de 2,23, explicando 37,11% da variância total. Por 

meio da análise fatorial confirmatória, puderam ser verificados índices satisfatórios de 

qualidade de ajuste do modelo uni-fatorial: χ²/gl=2,03, GFI=0,98, AGFI=0,94, CFI=0,95 e 

RMSEA (90% IC) = 0,06 (0,01-0,11). 

Posteriormente Dalbert (1999) reavaliou esta escala, incluindo itens que mediam 

a crença pessoal no mundo justo, os quais retratam mais diretamente a confiança de ser 

tratado de forma justa na própria vida. Por sua vez, esta apresentou estrutura bifatorial 

com índices alfa de Cronbach variando de 0,82 a 0,87 para a crença pessoal, e de 0,68 a 
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0,78 para a crença geral, em três diferentes amostras de estudantes universitários. Apesar 

de não ter sido amplamente adotada posteriormente pelos pesquisadores, esta medida é 

importante por considerar as diferenças existentes entre a crença pessoal e geral no mundo 

justo que, apesar de correlacionadas moderadamente, variam em sua capacidade para 

predizer determinadas variáveis, a exemplo da satisfação com a vida e desempenho 

acadêmico. 

 

2.5.2 Mensuração implícita 

Embora tenham sido desenvolvidos muitos instrumentos visando mensurar 

diretamente a CMJ, deve-se fazer alguma ressalva a eles. Assim como em qualquer 

medida de auto relato, estes instrumentos sofrem influência da desejabilidade social, já 

que as sentenças das escalas são consideradas de difícil aceitação por serem contra-

normativas (Lerner & Goldberg, 1999; Lerner & Miller, 1978). Além do mais, 

considerando a proposição de Lerner (1998) de que a CMJ não está totalmente acessível 

a consciência, alguns estudiosos têm se utilizado de estratégias indiretas de mensuração. 

As principais técnicas desenvolvidas foram as do priming subliminar (Hafer, 2000; 

Murray, Spadafore, & McIntosh, 2005), rastreamento ocular (Callan, Ferguson, & 

Bindemann, 2013), e mais recentemente o Teste de Associação Implícita (TAI; Modesto, 

2014). 

 Para exemplificar, em relação ao priming subliminar, Hafer (2000) testou em dois 

experimentos se vítimas inocentes ameaçavam a crença dos observadores em um mundo 

justo. Em ambos os experimentos, os participantes viram uma vítima inocente e, em 

seguida, realizaram uma tarefa cujo objetivo era identificar a cor de várias palavras 

apresentadas por breves exposições em uma tela de computador. Quando a ameaça a CMJ 
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era mais alta, a latência na identificação da cor foi maior para palavras relacionadas a 

justiça do que a palavras neutras.  

  Já Modesto (2014) desenvolveu dois Testes de Associação Implícita (TAI) para 

avaliar a CMJ, tanto global como pessoal. Após aferir a qualidade psicométrica dos 

instrumentos, este autor investigou a influência da categoria social da vítima na relação 

entre CMJ explícita/implícita e a responsabilização de vítimas. Os resultados 

demonstraram que que a categoria social da vítima interfere na relação da CMJ com a 

responsabilização, restringindo o efeito da CMJ à avaliação de membros do endogrupo. 

2.6 Crenças no mundo justo e valores humanos 

A existência de uma relação entre as crenças no mundo justo e valores humanos 

não tem recebido muita atenção por parte dos pesquisadores, haja vista a escassez de 

pesquisas que tomem em conta estas temáticas conjuntamente. No entanto, há exceções 

a esta tendência. Uma pesquisa basilar para o entendimento da relação entre os valores 

humanos e a CMJ foi desenvolvido por Wolfradt e Dalbert (2003). Nele, os pesquisadores 

buscaram compreender a relação entre a crença geral no mundo justo com diferentes tipos 

de valores, (conformidade, segurança, auto direção), utilizando a tipologia de Schwartz e 

Bilsky (1990), bem como traços de personalidade, utilizando o modelo dos cinco grandes 

fatores da personalidade, numa amostra de 104 estudantes e 108 profissionais 

provenientes da Áustria. Os resultados demonstraram que a CMJ foi positivamente 

correlacionada com valores de conformidade e segurança, e com o traço extroversão e 

negativamente relacionada a abertura à mudança e neuroticismo. 

 Adicionalmente, Furnham (1991) realizou um estudo transcultural com cerca de 

1.700 estudantes de 12 países que buscou investigar a relação entre as crenças no mundo 

justo e injusto e as dimensões culturais de Hosfstede. Foram encontradas relações 

somente com uma das dimensões: a distância de poder, que se correlacionou significativa 
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e positivamente tanto com as crenças no mundo justo quanto injusto. A previsão era de 

que aqueles que têm mais propriedade, riqueza e poder que teriam fortes crenças no 

mundo justo, enquanto que aqueles que têm pouco ou nenhum poder e riqueza teria 

crenças no mundo injusto. 

 Mais uma evidência da relação entre os valores humanos e a CMJ provem da 

pesquisa conduzida por Feather (1991). Utilizando duas amostras distintas de estudantes 

australianos, os resultados mostraram que para ambas as amostras, a CMJ esteve 

correlacionada com o domínio da conformidade restritiva, ou seja, sujeitos que acreditam 

que o mundo é um lugar justo e que as pessoas têm que o merecem também endossam 

valores que dão suporte a conformidade às regras sociais e obediência a autoridade, 

quando comparados com sujeitos que não possuem uma forte CMJ. 

 Outra pesquisa que buscou investigar a relação entre os valores humanos e as 

crenças no mundo justo foi conduzida por Barbosa (2014), com amostras de cinco países: 

Argentina, México, Espanha, Brasil e Portugal. O objetivo principal desta pesquisa foi 

verificar os correlatos da disposição para perdoar com os valores e as crenças no mundo 

justo e injusto, utilizando para tal medidas explícitas e implícitas. Os principais achados 

demonstraram que as crenças no mundo justo obtiveram uma correlação significativa, 

porém fraca, com a subfunção suprapessoal no primeiro estudo e uma correlação 

significativa, também fraca, com a subfunção interativa no estudo 2. Além disso, ainda 

foi desenvolvido um modelo explicativo que se mostrou adequado da disposição para 

perdoar, tomando em conta os valores pessoais (experimentação e realização) e as crenças 

no mundo justo e injusto como explicadores. 

 Em suma, parece importante levar a cabo uma investigação que busque investigar 

mais pormenorizadamente as relações existentes entre a CMJ e os valores humanos, bem 

como se estas duas variáveis somadas são capazes de predizer outros construtos, neste 
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caso a satisfação com a vida. Conduzir tal pesquisa poderá esclarecer se as relações 

encontradas por Worlfradt e Dalbert (2003), em que a CMJ associou-se a valores de 

conformidade, segurança e auto-direção, ou seja, pessoas que priorizam conviver em um 

mundo estável, com estabilidade e segurança, resultados estes que estão na mesma linha 

daqueles encontrados por Feather (1991). Ademais, apesar de haver várias evidências da 

relação entre a CMJ e a satisfação com a vida (para uma revisão ver Dalbert, 1998), faz-

se salutar compreender se a adição de uma nova variável, os valores humanos, a qual tem 

se mostrado eficaz para predizer uma série de comportamentos sociais, pode contribuir 

para o entendimento desta relação. No entanto, antes de avaliar empiricamente esta 

suposição, é necessário situar-se acerca da temática dos valores, apresentando suas 

principais correntes teóricas e justificando a escolha por uma dentre as que estão 

disponíveis para conduzir este estudo, o que será feito no capítulo a seguir. 
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 3. VALORES HUMANOS 
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Os valores humanos podem ser considerados um construto de ampla abrangência 

social, sendo recorrente no discurso coletivo, em várias áreas da vida em sociedade como, 

por exemplo, na mídia, no discurso político e religioso, e nas relações interpessoais do 

dia-a-dia. Adotando-se uma perspectiva do senso comum, o termo “valores” pode ser 

utilizado para se referir a diversos aspectos, tais como prazeres, desejos, necessidades, 

orientações e objetivos pessoais. No entanto, partindo para um estudo mais sistemático 

dos valores, concebe-se os valores como concepções sobre o desejável, internalizadas por 

indivíduos e sociedades, servindo como critérios que guiam não apenas as ações, mas os 

julgamentos, escolhas e atitudes (Gouveia, 2013; Schwartz & Bilsky, 1987). Devido a 

sua relevância para a compreensão das condutas humanas e da maneira que os indivíduos 

se posicionam frente a determinadas situações, os valores têm sido utilizados no estudo 

de diversas disciplinas como Antropologia, Sociologia, Filosofia e, sobretudo, na 

Psicologia Social (Rokeach, 1973; Schwartz, 2006).  

O destaque dado ao estudo dos valores pode ser atribuído ao seu papel para a 

compreensão das condutas humanas (Bardi & Schwartz, 2001; Rokeach, 1973). Devido 

a este fato, estes têm sido aplicados para o entendimento de diversos construtos sociais, 

tais como compromisso religioso (Santos, Guerra, Coelho, Gouveia, & Souza, 2012), 

bem-estar subjetivo (Albuquerque, Noriega, Coelho, Neves, & Martins, 2006) e 

preconceito (Vasconcelos et al., 2004).  Nesta linha, estudiosos têm tentando 

compreender o nível em que os valores podem ser estudados, bem como suas funções 

(Gouveia et al., 2014), como estes podem mudar ao longo do tempo (Vione, 2012), e suas 

bases neuronais e genéticas (Araújo, 2013; Athayde, 2014). 

O interesse pelo estudo dos valores é observado desde a constituição das ciências 

sociais no século XIX, o que se aconteceu principalmente por duas razões, a saber: a 

reflexão epistemológica sobre a relação entre os valores e a investigação científica ; e o 
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papel determinante deste construto na construção da ação social (Ros, 2011). Entretanto, 

especificamente em psicologia social, o interesse pela temática teve início por volta dos 

anos de 1960 e 1970, principalmente devido as contribuições de Milton Rokeach (1973). 

A partir de então, foram desenvolvidos modelos teóricos com o intuito de entender a 

natureza dos valores por diferentes perspectivas (Gouveia, 1998; Hofestede, 1984; 

Inglehart,1977; Schwartz, 1992).  

No entanto, antes de apresentar as principais perspectivas teóricas relacionadas 

aos valores, faz-se necessário inicialmente buscar compreender os antecedentes históricos 

deste construto, os quais contribuíram para sua consolidação. Nesta perspectiva, o presente 

capítulo apresenta algumas das concepções-chave que contribuíram para o desenvolvimento 

dos modelos atuais sobre os valores, contemplando as principais perspectivas teóricas em 

torno da temática. Todavia, apesar das importantes contribuições das correntes teóricas 

existentes que abarcam a temática dos valores, na presente dissertação será enfocada a Teoria 

funcionalista dos valores humanos (Gouveia, 2013; Gouveia et al., 2014). 

No que se refere aos antecedentes teóricos dos valores, aponta-se que a terminologia 

valores foi proposta pela primeira vez por Thomas e Znanieki (1918) a partir do seu estudo 

do Campesino Polonês, diferenciando este construto de atitudes (Ros & Gouveia, 2006). 

Thomas e Znaniecki (1918) diferenciam as atitudes dos valores no sentido de que enquanto 

as primeiras seriam um processo da consciência individual que determina a atividade real ou 

possível do indivíduo no mundo social, os valores seriam qualquer dado que tenha um 

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

objeto atitudinal. Gouveia, Fônseca, Milfont e Fischer (2011) destacam que apesar destes 

serem construtos distintos, atitudes e valores se encontram relacionados, e apontam ainda 

outra diferença, que reside no fato de as atitudes possuírem natureza intrasubjetiva, enquanto 

os valores são intersubjetivos, ou seja, necessitam de significados partilhados com os demais. 
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Ademais, a Teoria da Ação Social também trouxe importantes contribuições para a 

compreensão dos construtos motivacionais, sendo desenvolvida com a intenção de explicar, 

de maneira ampla, os aspectos variados do comportamento humano, observando desde as 

motivações dos indivíduos à sua consequente integração em estruturas sociais coletivamente 

construídas (Parsons & Shils, 1951). Levando em consideração mais especificamente os 

valores humanos, dois autores merecem maior destaque dentro desta perspectiva: Talcott 

Parsons e Clyde Kluckhohn (Medeiros, 2011). O primeiro conseguiu fornecer uma definição 

precisa dos valores, ressaltando que estes são imprescindíveis para a vida em sociedade. Além 

disso este autor também introduziu a noção de que a escolha de dada orientação valorativa é 

estruturada, representando uma combinação de variáeis-padrão inerentes, que podem resultar 

em valores. Kluckhohn (1951) por sua vez, tratou 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. Em suma, estes autores 

trouxeram importantes conceitos e elementos que podem ser encontrados nas teorias mais 

recentes acerca dos valores (Medeiros, 2011). 

Posteriormente, a Teoria da Hierarquia das Necessidades Humanas (Maslow, 1954) 

também trouxe amplas contribuições para o estudo dos valores. De acordo com esta teoria, 

os seres humanos possuem necessidades hierarquicamente organizadas, partindo daquelas 

fisiológicas, ou seja, necessidades básicas para a sobrevivência; passando pelas necessidades 

de segurança, que significam dispor de um ambiente físico propício e possuir estabilidade; 

pertencimento e amor, ou seja, a  necessidade de aceitação no contexto social; estima, a 

necessidade de respeito de si e dos demais; conhecimento – necessidades de entender, explicar 

fatos e ter iniciativa; estética – busca ativa por beleza; e por último, a autorrealização, que 

expressa desenvolver todas as potencialidades do indivíduo. A importância dada a esta teoria 

reside, principalmente, em sua forma clara de definir a natureza humana como benévola 

(Gouveia, 2003). Este pressuposto implicaria em dizer que os valores são positivos e 
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orientados à autorrealização, além de representarem necessidades deficitárias e de 

desenvolvimento (Gouveia et al., 2011).  

As contribuições destes autores forneceram um quadro teórico importante para o 

desenvolvimento e consolidação de modelos teóricos acerca dos valores humanos. Tomando 

em conta estas contribuições, serão apresentados a seguir as principais perspectivas teóricas 

no estudo deste construto. De forma geral, podem ser consideradas duas perspectivas teóricas 

acerca dos valores humanos. Na perspectiva sociológica, a estrutura dos valores é estudada 

em função de cada cultura; e na perspectiva psicológica os valores caracterizam as prioridades 

e orientam os indivíduos. 

3.1 Valores Humanos na Perspectiva Cultural  

Conforme foi anteriormente mencionado, nesta oportunidade, são apresentados os 

modelos dos valores que têm sido identificados como os que adotam uma perspectiva 

cultural, isto é, modelos que consideram que os valores resultam da influência de uma 

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

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

valorativo (Ros, 2006).  

3.1.1. Valores culturais de Hofstede  

Esta perspectiva difere daquela individual devido a abarcar modelos teóricos que 

consideram a preponderância da cultura para formação dos valores, sendo estes 

influenciados por uma gama de variáveis políticas, econômicas e sociais, onde as 

principais investigações se concentram em avaliar como estas variáveis são responsáveis 

pela manutenção de dado perfil valorativo em uma cultura (Ros, 2006). Os principais 

nomes que representam esta perspectiva são Geert Hofstede (1984) e Ronald Inglehart 

(1977), cujos modelos teóricos serão descritos a seguir. 
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 Para Hofstede (1984), a cultura é um elemento essencial na formação das 

prioridades valorativas dos indivíduos, sendo estas últimas consideradas representações 

de necessidades construídas socialmente. Ela expressa pela realidade social e é definida 

como guia para os indivíduos em suas ações cotidianas, que determina de maneira parcial 

os comportamentos socializados, por se tratar de um fenômeno coletivo. Hofstede teve a 

responsabilidade de conduzir uma equipe de pesquisa que investigou uma amostra de 

mais de 100.000 trabalhadores da empresa IBM, provenientes dos cinco continentes do 

planeta e de 50 países diferentes, para responder a um questionário sobre elementos que 

caracterizavam o contexto organizacional. A partir da média dos participantes em cada 

item por país, Hofstede utilizou-se de uma análise de componentes principais para 

identificar quais seriam as dimensões valorativas a partir das quais as culturas poderiam 

variar. As dimensões identificadas foram: 1) individualismo/coletivismo, 2) distância de 

poder, 3) masculinidade/feminilidade, e 4) evitação da incerteza.  

 A dimensão individualismo/coletivismo expressa o quanto as pessoas de uma 

dada sociedade sentem-se responsáveis pelas demais ou independentes delas. Portanto, 

para Hofstede (1984) esta dimensão evidencia a (in)dependência emocional de grupos, 

organizações ou coletividades. De fato, esta foi a dimensão de maior repercussão dentre 

as quatro descritas por Hofstede, sendo paradigma de pesquisa na década de 1980 

(Kagitçibasi, 1997). A dimensão distância de poder compreende uma noção de aceitação 

ou não aceitação de uma hierarquia previamente estabelecida, expressa pelo desconforto 

causado nos trabalhadores em relação a autoridade e poder atribuídos a seus superiores.  

Já a dimensão masculinidade – feminilidade não está necessariamente associada 

a atribuições de gênero, mas ao sentido atribuído a cada um deles por Hofstede. Enquanto 

a masculinidade enfatiza o materialismo e a priorização de ganhos pessoais, a 

feminilidade enfoca as relações interpessoais, podendo o indivíduo, em seu contexto de 
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trabalho, se utilizar de uma dessas duas estratégias para lidar com as metas que se 

apresentam. Por fim, a dimensão evitação da incerteza diz respeito a preocupação e 

ansiedade provenientes do indivíduo sobretudo quando encontram-se em situações de 

inesperadas ou incertas, mais comumente relacionadas ao futuro (Hofstede, 1984). 

 Mesmo com o respaldo alcançado pelos achados de Hofstede, o modelo proposto 

por este autor sofreu críticas, advindas principalmente da carência de uma base teórica 

subjacente. Além disso, a estrutura de quatro fatores não tem se replicado em todos os 

países, sendo o Brasil um deles (Hofstede, Hofstede, & Minkkov, 2010). Outra crítica 

centra-se na noção de Hofstede de que as sociedades se dividiam em coletivistas e 

individualistas, em que a partir do momento em que um país alcançasse desenvolvimento 

econômico sua população abandonaria o estilo de vida coletivista, adotando aquele 

individualista. Tal afirmação pode ser contestada pelo fato de que as sociedades 

contemporâneas apresentam uma junção de aspectos coletivistas e individualistas (Sinha 

& Tripathi, 1994). Além disso, Gouveia (2003) também tece uma crítica ao fato deste modelo 

não considerar o individualismo e o coletivismo como duas dimensões independentes, mas 

como lados opostos de um contínuo. 

3.1.2. Valores materialistas e pós-materialistas de Inglehart  

Ronald Inglehart (1977), desde a década de 1970, tem realizado pesquisas acerca 

da transmissão cultural em sociedades industrializadas, enfatizando as mudanças no plano 

dos valores e das práticas de indivíduos em diferentes gerações. Diferentemente de 

Hofstede, Inglehart buscou construir seu modelo teórico embasado por uma teoria de 

amplo reconhecimento da comunidade acadêmica: nos fundamentos da hierarquia de 

necessidades proposta por Maslow (1954). Assim, o autor postula a existência de duas 

dimensões principais que retratam mudanças geracionais e permitem comparar culturas 

nacionais: materialismo e pós-materialismo (Gouveia, 2013).  
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A dimensão materialista expressa a satisfação de necessidades básicas, sendo 

representada por valores que centram-se em aspectos materiais e concretos (manter a 

ordem, combater o aumento de preços). Estes são característicos de sociedades menos 

desenvolvidas, em que não são satisfeitas as necessidades de segurança física e 

econômica. As sociedades localizadas no polo tradicional privilegiam a religião e os 

valores tradicionais, incentivam a vivência de famílias numerosas e defendem a vida 

(Inglehart, 1977). 

Por sua vez, a dimensão pós-materialista refere-se às necessidades mais elevadas 

originárias da satisfação materialista, como necessidades intelectuais, de autoestima e de 

autorrealização, reunindo valores que acentuam aspectos não materiais, mais subjetivos 

ou abstratos (aumentar a participação dos cidadãos nas decisões importantes; proteger a 

liberdade de expressão). O pós- materialismo seria característicos das sociedades mais 

industrializadas, que possuem mais recursos financeiros disponíveis a maior parte das 

pessoas, permitindo, assim, que sejam garantidas a satisfação das necessidades mais 

básicas (Inglehart, 1977).  

Então, este autor sugere que as orientações valorativas são organizadas 

hierarquicamente dentro de um continuum unidimensional, variando de materialistas a 

pós-materialistas. Tão logo são satisfeitas às necessidades fisiológicas (básicas), os 

indivíduos desenvolvem necessidades de ordem superior, pós-materialistas (Inglehart, 

1977). Este autor propõe ainda duas hipóteses que podem embasar teoricamente as 

prioridades axiológicas: a hipótese de escassez e a hipótese de socialização. A primeira 

aponta que as prioridades dos indivíduos são reflexos de seu meio ambiente 

socioeconômico, em que as pessoas dão importância ao que mais necessitam, e atribuem 

maior peso aquilo que é escasso. Já a hipótese de socialização, sugere que o processo de 

socialização pelo qual passam as pessoas é determinante para indicar o que será mais 
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importante para elas. Essa segunda hipótese coloca o foco sobre o contexto em que as 

pessoas foram socializadas no início de sua vida (infância e adolescência), visto que seus 

valores são de certo modo reflexo das condições prevalecentes durante esse período.  

Esta teoria trouxe amplas contribuições para o entendimento das diferenças 

culturais nas prioridades axiológicas dos indivíduos, exercendo forte influência no campo 

de estudo dos valores. Mesmo com estas contribuições, não encontra-se livre de críticas. 

A principal delas se refere ao fato de que, em vários países, as dimensões se confundem 

e se combinam, não sendo adequado tratar os valores como polos de uma mesma 

dimensão ou, como, construtos independentes, ou seja, as sociedades podem ser, ao 

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

Foram elencados até aqui os dois principais representantes no estudo de uma 

perspectiva sociológica dos valores, os quais trouxeram evidentes contribuições. Todavia, 

a presente dissertação está focada na dimensão individual dos valores, representada na 

Teoria Funcionalista dos Valores proposta por Gouveia (1998), no entanto, faz-se 

necessário, antes de debater tal teoria, que sejam apresentados os outros representantes 

da perspectiva psicológica dos valores: Milton Rokeach e Shalom Schwartz. 

3.2 Valores Humanos na Perspectiva Individual 

3.2.1 Os valores instrumentais e terminais de Rokeach  

Em relação às perspectivas psicológicas acerca dos valores humanos, destacam-

se os estudos de Rokeach (1973), que considera os valores como um construto central na 

psicologia, compreendidos como “representações cognitivas e transformações das 

necessidades” (p. 20). Este autor foi o primeiro a considerar a possibilidade de mensurar 

os valores humanos como um construto distinto dos demais, apresentando nos anos 1960 
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o Rokeach Value Survey (Ros, 2006), primeiro instrumento específico para a mensuração 

de valores.  

No entanto, este autor não trouxe apenas contribuições metodológicas, sendo 

aquelas teóricas as de maior destaque. O modelo teórico apresentado por ele é 

representando por cinco pressupostos: (1) o número de valores que uma pessoa possui é 

relativamente pequeno; (2) as pessoas possuem os mesmos valores, independente da 

cultura na qual estejam inseridas, diferenciando apenas o grau de importância atribuído a 

cada um deles; (3) os valores são organizados em sistemas de valores, sendo ordenados 

ao longo de um contínuo de importância; (4) os antecedentes dos valores podem ser 

determinados pela cultura, pela sociedade e por suas instituições, além da própria 

personalidade dos indivíduos; e (5) as manifestações dos valores se dão em fenômenos 

considerados dignos de serem estudados e entendidos pelos cientistas sociais (Rokeach, 

1981).  

Este autor também buscou estruturar os valores em dois tipos específicos: 

terminais e instrumentais, cada um com um conteúdo ou conjunto de valores próprios. 

Para tal, apresentou-os em duas listas separadas, com 18 valores específicos cada uma, a 

saber: valores terminais – representariam os estados finais da existência, a exemplo de 

igualdade, vida confortável e felicidade. Eles são classificados como autocentrados 

(apresentam um foco pessoal) ou centrados na sociedade (têm um foco interpessoal); e 

valores instrumentais - são considerados preferíveis, a exemplo de honesto e responsável 

(Rokeach, 1973, 1981).  

De acordo com esta perspectiva teórica, os valores se estruturam em um conjunto 

que se organizam em um sistema de valor, definido como “uma organização duradoura 

de crenças referentes a modos de conduta ou estados finais de existência ao longo de um 

contínuo de relativa importância” (Rokeach, 1973, p. 5). Este sistema é organizado de 
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maneira hierárquica, em que cada valor é ordenado em função de sua prioridade ou 

importância em relação aos demais valores. Além disso, eles podem se reordenar em 

função das prioridades, mas o sistema total de valores permanece relativamente estável 

ao longo do tempo. As experiências vividas pela pessoa no âmbito cultural, social e 

pessoal podem exercer influência para que ocorra a mudança ou reordenação dos valores, 

como, a exemplo do grau de internalização de valores culturais e institucionais e a 

identificação política (Gouveia, 1998).  

Este autor trouxe contribuições relevantes para a consolidação do avanço no 

estudo dos valores humanos, onde podem ser destacadas como as principais: 1) uma 

abordagem que reuniu ideias de perspectivas e conhecimentos de áreas diversas, como 

Antropologia, Sociologia e Psicologia; 2) a distinção dos valores de outros construtos 

com os quais costumavam ser relacionados, como as atitudes, os interesses e os traços de 

personalidade; 3) pela primeira vez foi apresentado um instrumento específico capaz de 

mensurar os valores; e, por fim, 4) destacou a centralidade dos valores no sistema 

cognitivo das pessoas, reunindo dados sobre seus antecedentes e consequentes (Gouveia, 

Martínez, Meira, & Milfont, 2001).  

As principais limitações na abordagem proposta por Rokeach se relacionam ao 

tipo de medida empregada em suas pesquisas, de natureza ipsativa; a não definição de 

uma estrutura clara e testável dos valores; e a restrição da amostra a estudantes 

universitários. Estas limitações e os avanços teóricos trazidos por Rokeach serviram como 

base para Shalom Schwartz (1994) propor sua teoria dos valores humanos básicos, melhor 

apresentada na secção a seguir. 

3.2.2 Os tipos motivacionais de Schwartz 

Schwartz (2001), apesar de incorporar elementos conceituais mencionados por 

Rokeach, reelabora os conteúdos e define os valores como crenças e metas conscientes 
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que guiam a seleção e a avaliação de ações, objetivos, pessoas e situações, e que podem 

ser interpretados como um construto motivacional, que transcende situações e ações 

específicas (Schwartz, 2001). Partindo desta definição, este autor lista algumas 

características importantes dos valores, a saber: (1) servem a interesses de alguma 

entidade social; (2) podem motivar a ação, dando-lhe direção e intensidade emocional; 

(3) funcionam como padrões para julgar e justificar as ações; e (4) são adquiridos tanto 

pela socialização de valores do grupo dominante como das experiências singulares dos 

indivíduos.  

No que diz respeito ao conteúdo e à função, os valores podem ser considerados 

representantes das respostas que indivíduos e sociedades devem dar a três exigências e 

tarefas universais: as necessidades dos indivíduos como organismos biológicos, as 

exigências da interação social coordenada e os requisitos para o bem-estar e a 

sobrevivência da coletividade (Bilsky & Schwart, 2011). Logo no início de seu trabalho, 

Schwartz (1992) reuniu um grande número de valores mais ou menos diferentes em 

categorias, de acordo com o conteúdo motivacional, expressadas a partir de dez tipos 

motivacionais, a saber: 

1. Auto-direção: refere-se a pensamento independente e ação; escolher, criar, 

explorar.  

2. Estimulação: diz respeito à busca de excitação, novidade e desafio na vida.  

3. Hedonismo: está relacionado à busca de prazer e gratificação sexual para si 

mesmo.  

4. Realização: relativo ao sucesso pessoal através da competência demonstrada de 

acordo com padrões sociais.  

5. Poder: tem a ver com a valorização do status social e prestígio, controle ou 

domínio sobre pessoas e recursos. 
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6. Segurança: diz respeito à busca de harmonia, segurança e estabilidade da 

sociedade, dos relacionamentos e do self.  

7. Conformidade: relaciona-se a restrição de ações, inclinações e impulsos que 

possam perturbar ou prejudicar outros e violar as expectativas sociais ou normas.  

8. Tradição: respeito, compromisso e aceitação dos costumes e ideias que a 

cultura tradicional fornece.  

9. Benevolência: busca por preservar e melhorar o bem-estar das pessoas com 

quem se está em contato pessoal frequente.  

10. Universalismo: refere-se à valorização, compreensão, tolerância e proteção 

para o bem-estar de todas as pessoas e pela natureza. 

Schwartz (2006) assegura que estes tipos motivacionais de valores não são 

independentes entre si e estima que possuem uma relação dinâmica que resulta das 

compatibilidades e incompatibilidades motivacionais entre eles. Tais relações dão origem a 

uma estrutura representada pela Figura 1. 
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Figura 1. Modelo estrutural dos dez tipos motivacionais de Schwartz 

 

A partir da observação da Figura 1, é possível perceber que a estrutura proposta 

apresenta duas dimensões bipolares básicas, denominadas por Schwartz (1992) de 

“abertura à mudança versus conservação” e “autotranscendência versus autopromoção”. 

O próprio Schwartz (2001) afirma que esta tipologia se assemelha à proposta de Rokeach 

(1973), em que tal similaridade ocorre em dois aspectos principais: apesar de algumas 

reformulações, o conceito de valor e o modo para medi-lo são aproximadamente os 

mesmos. Esta teoria é a que apresenta maior respaldo no meio acadêmico, sendo utilizada 

em diversos trabalhos mundialmente, no entanto esta não está livre de críticas  

Nesta linha, Gouveia (1998) pontua que Schwartz inclui, em seu modelo, valores 

sem conteúdo ou direção clara, omitindo outros de extrema importância, que serve como 

critérios de orientação do comportamento, a exemplo da sobrevivência. Além disso, 

Gouveia (2003) discorda da ideia de oposição entre os valores, haja visto que este 

considera que todos os valores são positivos e possuem caráter terminal. Além do mais, 

Gouveia et al. (2014) também pontua que a tipologia de Schwartz carece de um 

embasamento teórico subjacente a estrutura apresentada. Tendo em vista estes aspectos, 

Gouveia (1998, 2003; Gouveia et al., 2008) apresenta uma nova tipologia acerca da 

natureza e função dos valores humanos, o que representa um passo importante no estudo 

dos valores no contexto brasileiro. Não obstante esta teoria não busca se opor aquelas 

anteriormente apresentadas, mas sim apresentar um modelo integrador e parcimonioso, 

além de fundamentado teoricamente. Esta teoria será apresentada a seguir.  

 3.2.3 Teoria Funcionalista dos Valores Humanos de Gouveia 

A teoria Funcionalista dos valores humanos leva em conta quatro suposições 

principais: (1) a primeira refere-se a Natureza Humana, onde Gouveia (1998) assume a 
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natureza benevolente ou positiva dos seres humanos, ou seja,  somente valores positivos 

são admitidos; a segunda faz referência aos Princípios-guia Individuais. Aqui os valores 

funcionam como padrões gerais de orientação para os comportamentos dos indivíduos, 

não sendo específicos para uma determinada situação, bem como ocorre com as atitudes; 

a terceira refere-se a (3) Base Motivacional, onde Aceita-se a ideia mais consensual dos 

valores como representações cognitivas das necessidades humanas; e por último o (4) 

Caráter Terminal, que,  apesar de alguns autores terem diferenciado os valores entre 

instrumentais e terminais, não fica claro se esta distinção é conceitualmente relevante ou 

se expressa somente uma diferença formal, já que a maioria dos valores instrumentais 

podem ser convertidos em valores terminais (Gouveia, et al., 2008).  

Assim, esta classificação dos valores pode ser reduzida a uma questão semântica, 

onde os valores terminais são substantivos, levando em conta que os instrumentais são 

adjetivos. Deste modo, Gouveia considera apenas valores terminais em seu modelo, 

argumentando que estes valores são mais precisos e em número menor do que os 

instrumentais. Tal fato assegura a propriedade de parcimônia, levando em consideração 

que evita a inclusão de valores relacionados ou semelhantes (Gouveia, 1998). 

São identificadas duas funções dos valores, a primeira função é guiar as ações 

humanas, sendo que tais ações podem ser definidas a partir de sua funcionalidade, essa 

função é denominada tipo de orientação e pode ser de três tipos: social, central e pessoal. 

A segunda função é expressar as necessidades humanas de forma cognitiva, 

correspondendo assim a dimensão funcional do tipo de motivação, essa função é 

denominada tipo motivador e dá origem aos valores materialistas (pragmáticos) e os 

humanitários (idealistas) (Gouveia, Santos, Milfont, Fischer, Clemente & Espinosa, 

2010).  
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Assim, a estrutura do modelo funcionalista dos valores é formada por dois eixos 

principais, sendo o eixo horizontal o tipo de orientação (valores sociais, centrais ou 

pessoais) e o eixo vertical o tipo motivador (valores materialistas ou humanitários). O 

cruzamento desses dois eixos permite ainda a observação de seis subfunções específicas 

dos valores, que são: experimentação, realização, existência, suprapessoal, interacional 

e normativa. Os três tipos de orientação são representados cada um por duas subfunções: 

social (normativa e interacional), central (existência e suprapessoal) e pessoal 

(realização e experimentação); e cada um dos tipos motivadores são representados por 

três subfunções:  materialista (existência, normativa e realização) e humanitário 

(suprapessoal, interacional e experimentação) (Gouveia et al., 2008). Esse esquema pode 

ser melhor visualizado através da Figura 2. 

 

 

Figura 2. Dimensões, funções e subfunções dos valores básicos 
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O cruzamento das duas principais funções do valores, guiar os comportamentos 

humanos (tipo de orientação) e expressar as necessidades humanas (tipo de motivador), 

dão origem a seis subfunções valorativas. Além disso é importante ressaltar que, na 

presente teoria, os valores possuem apenas caráter terminal e não podem ser atribuídos a 

objetos ou situações específicas (por exemplo, família, casa, dinheiro). As subfunções são 

descritas a seguir:  

Subfunção existência. Esta subfunção compreende representações cognitivas das 

necessidades fisiológicas mais básicas (por exemplo, comer, beber, dormir) e a 

necessidade de segurança. É compatível com orientações sociais e pessoais dentro do 

domínio motivador materialista; os valores de existência têm como o propósito principal 

assegurar as condições básicas para a sobrevivência biológica e psicológica do indivíduo. 

Estes valores são referência para os valores de realização e normativos, e são os mais 

importantes na representação do motivador materialista. É representada pelos valores de 

estabilidade pessoal, saúde e sobrevivência.  

Subfunção realização. Compreende um motivador materialista, mas com uma 

orientação pessoal; os valores que a representam são os da necessidade de autoestima. 

Tais valores se originam de um princípio pessoal para guiar a vida dos indivíduos, 

enquanto focaliza realizações materiais e buscam praticidade em decisões e 

comportamentos, sendo representada pelos valores de êxito, poder e prestígio.  

Subfunção normativa. Possui um motivador materialista, mas com uma 

orientação social, que reflete a importância de preservar a cultura e as normas 

convencionais. Adotar valores normativos revela uma orientação vertical, na qual a 

obediência à autoridade é importante. É representada pelos valores de obediência, 

religiosidade e tradição.  
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Subfunção suprapessoal. Os valores desta subfunção são representados pelas 

necessidades estéticas, de cognição e necessidade superior de autorrealização. Apresenta 

orientação central e motivador humanitário. Valores suprapessoais ajudam a organizar e 

categorizar o mundo de uma forma consistente, fornecendo claridade e estabilidade na 

organização cognitiva da pessoa. Esta subfunção é referência para os valores das 

subfunções interativa e de experimentação, e é a mais importante na representação do 

motivador humanitário, sendo representados pelos valores de conhecimento, maturidade 

e beleza.  

Subfunção experimentação. Esta subfunção representa um motivador 

humanitário, mas com uma orientação pessoal; a necessidade fisiológica de satisfação, 

em sentido amplo, é representada por valores desta subfunção. Estes contribuem para a 

promoção de mudanças e inovações na estrutura de organizações sociais. É representada 

pelos valores de emoção, prazer e sexualidade.  

Subfunção interativa. Valores desta subfunção também representam um 

motivador humanitário, mas possui uma orientação social. Representa as necessidades de 

pertença, amor e afiliação, enquanto estabelece e mantém as relações interpessoais do 

indivíduo. É representada pelos valores de afetividade, apoio social e convivência.  

De acordo com Soares (2014), esta teoria apresenta evidências que comprovam 

suas hipóteses de estrutura e conteúdo em mais de 57 países ao redor do mundo. Nesta 

teoria, a hipótese de conteúdo dos valores diz respeito à adequação das seis subfunções e 

dos conjuntos de valores específicos que possibilitam representá-las, e por extensão a 

função dos valores. Já a hipótese de estrutura indica como os valores são organizados e 

como se estruturam as subfunções no espaço, levando em conta os dois eixos relativos a 

cada uma das funções principais dos valores.   
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No modelo, entretanto, existem duas outras hipóteses comprovadas: congruência 

e compatibilidade dos valores. A congruência diz respeito à consistência interna do 

sistema funcional dos valores, isto é, quão fortes são as correlações entre as subfunções 

valorativas. Por outro lado, compatibilidade se refere à correlação dos valores com 

critérios ou variáveis externas, equivalendo aos padrões de relação entre valores e 

variáveis antecedentes e consequentes (Gouveia, 2013). A congruência entre as 

subfunções dos valores é considerada a seguir. Esta pode ser ilustrada pela figura de um 

hexágono, representado pela Figura 3.  

 

Figura 3. Padrão de congruência das subfunções dos valores básicos 

 

Para Gouveia (2013), a figura do hexágono possibilita a existência de três níveis 

de congruência:  
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1. Congruência baixa. Reflete as subfunções que possuem distintas orientações e 

motivadores; elas estão localizadas em lados opostos do hexágono (valores das 

subfunções experimentação - normativa e realização - interativa). O princípio-guia 

relativamente independente destes valores é responsável pela baixa congruência.  

2. Congruência moderada. Aqui são concentradas as subfunções que têm o mesmo 

motivador, no entanto, com orientações diferentes. Refere-se aos pares de subfunções 

realização-normativa e experimentação-interativa. Estas possuem metas que são 

extrínsecas e intrínsecas, respectivamente;  

3. Congruência alta. Reúne os valores com a mesma orientação, mas com motivadores 

diferentes. Esta corresponde aos pares experimentação-realização e normativo-interativa, 

situados em lados adjacentes do hexágono.  

Este modelo teórico tem se mostrado adequado ao contexto nacional e 

internacional (Medeiros, 2011), podendo ser utilizado para explicar uma diversidade de 

construtos sociais, Neste sentindo, considera-se que tal teoria fornece suporte teórico 

adequado para compreender em que medida os valores humanos se encontram 

relacionados a CMJ e a satisfação com a vida. No entanto, para que tal proposta seja 

efetivada, inicialmente serão observados os parâmetros psicométricos da escala de CMJ 

e em seguida será avaliada sua relação com os valores humanos. Tais informações serão 

apresentadas na segunda parte desta dissertação: estudos empíricos. 
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PARTE II: ESTUDOS EMPÍRICOS 
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4. ESTUDO 1: PARÂMETROS PSICOMÉTRICOS DA ESCALA DE CRENÇA 

NO MUNDO JUSTO 
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4.1 Método 

4.1.1 Delineamento 

 Nos capítulos anteriores foi oferecida uma panorâmica em relação ao cenário atual 

dos estudos sobre a CMJ, a satisfação com a vida e valores humanos, buscando embasar 

teoricamente os procedimentos que serão adotados a partir de então. Tomando em conta 

a CMJ como a variável antecedente da presente dissertação, optou-se por avaliar os 

parâmetros psicométricos das escalas relacionadas a este construto e, embasado na 

discussão teórica levantada no capítulo anterior, observar se os itens podem ser descritos 

por fatores independentes, explicando um mesmo construto, a CMJ. Portanto, esta etapa 

consiste em estabelecer os parâmetros psicométricos para as medidas utilizadas neste estudo, 

que serão analisadas conjuntamente: 1) a Escala de Crença no Mundo Justo Geral, e 2) a 

Escala de Crença no Mundo Justo Pessoal.  As análises mencionadas serão apresentadas a 

seguir. 

4.1.2 Participantes 

Nesse estudo contou-se com uma amostra de 300 participantes, recrutados por 

critério de conveniência (não-probabilística) através das redes sociais e contatos via e-

mail. A maioria dos participantes era do sexo feminino (61,3%), com idades variando 

entre 16 a 69 anos (M = 26,4, DP= 10,4). Além disso, os participantes eram oriundos das 

regiões Nordeste (75,8%), Sul (9,2%), Sudeste (6,8%), Centro-Oeste (6,8%) e Norte 

(1,2%).  

4.1.3 Instrumentos 

Escala de Crença no Mundo Justo Pessoal e Geral. Inicialmente Dalbert et al. 

(1987) desenvolveram a Escala de Crenças no Mundo Justo Geral (CMJ Geral) para 

avaliar a crença geral no mundo justo. Esta escala é composta por seis itens, distribuídos 
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em uma estrutura unifatorial (α = 0,76). Esta se propunha a medir em que grau o indivíduo 

considera justos os eventos que ocorrem no mundo de forma geral, sendo particularmente 

útil para administração em situações pouco controladas, como em praças, salas de espera 

ou parques por seu número reduzido de itens. Além disso, Dalbert et al. (2001) mostraram 

que a escala CMJ geral possui validade convergente (r = 0,67) com a Global Just World 

Scale de Lipkus (1991), além de ter se relacionado positivamente com religiosidade, bem-

estar psicológico e preferências políticas. No Brasil essa escala foi validada por Pimentel et 

al. (2010) e foi verificado um razoável índice de consistência interna (0,66) e um único fator 

com valor próprio de 2,23, explicando 37,11% da variância total. Por meio da análise fatorial 

confirmatória, puderam ser verificados índices satisfatórios de qualidade de ajuste do modelo 

uni-fatorial: χ²/gl=2,03, GFI=0,98, AGFI=0,94, CFI=0,95 e RMSEA (90% IC) = 0,06 (0,01-

0,11). 

Posteriormente Dalbert (1999) reavaliou esta escala, incluindo itens que mediam 

a crença pessoal no mundo justo, os quais retratam mais diretamente a confiança de ser 

tratado de forma justa na própria vida. Por sua vez, esta apresentou estrutura bifatorial 

com índices alfa de Cronbach variando de 0,82 a 0,87 para a crença pessoal, e de 0,68 a 

0,78 para a crença geral, em três diferentes amostras de estudantes universitários. A 

medida conta com sete itens de crença pessoal e seis de crença geral no mundo justo, 

respondidas em escala Likert variando de 1 = Discordo Totalmente a 6 = Concordo 

Totalmente.  

4.1.4 Procedimento 

Para desenvolver a versão em português do Brasil da medida de Crença Pessoal 

no Mundo Justo, única a não ter validação para o contexto brasileiro, foi utilizada a 

técnica de tradução reversa (back translation). Dessa forma, a escala foi traduzida do 

inglês para o português por um pesquisador bilíngue, e posteriormente esta versão foi 
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retraduzida para o inglês por um segundo psicólogo também bilíngue. Finalmente, as duas 

versões foram comparadas com a colaboração de um terceiro pesquisador com habilitação 

em língua inglesa. Não foi identificada a necessidade de modificar substancialmente 

qualquer item da versão em português da escala, logo estas foram adotadas para as etapas 

posteriores. 

Os pesquisadores entraram em contato com os participantes da pesquisa por meio 

das redes sociais, onde foi disponibilizado um link que hospedava os instrumentos a 

serem respondidos (lime survey). Na primeira página do questionário, foi exibido o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE, ver Anexo 1), onde os indivíduos foram 

informados acerca do caráter voluntário da participação, podendo desistir a qualquer 

momento da pesquisa, bem como o caráter confidencial das respostas. A realização dessa 

pesquisa obedeceu a todos os procedimentos éticos dispostos na resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde para pesquisas com seres humanos, sendo aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal da Paraíba, sob protocolo de n° 

851.683 (ver Anexo VI). O tempo médio para concluir a participação foi de 

aproximadamente 10 minutos. 

4.1.5 Análise de Dados 

Foi utilizado o pacote estatístico PASW (versão 18). Inicialmente foram 

calculadas estatísticas descritivas (medidas de tendência central e dispersão). Em seguida, 

realizou-se um teste T para amostras independentes para verificar se os itens 

apresentavam poder discriminativo. Após esta etapa, buscou-se previamente conhecer a 

adequação para realizar uma análise dos componentes principais (CP), utilizando dois 

indicadores: o critério de Kaiser-Meyer- Olkim (KMO), que deve ser superior a 0,60 para 

dar suporte a realização da análise, e o Teste de Esfericidade de Bartlett, cujo valor do 
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qui-quadrado deve ser estatisticamente significativo (Tabachnick & Fidell, 2007). Com a 

finalidade de conhecer o número de componentes a extrair, checaram-se diferentes 

critérios (Kaiser, Cattell e Horn), efetuando a análise dos CP, e finalmente foi calculada 

a consistência interna da estrutura resultante, através do índice alfa de Cronbach e da 

correlação item-total. 

4.2 Resultados 

Em todas as análises os itens das duas escalas previamente mencionadas foram 

analisados conjuntamente, procedimento semelhante ao estudo de desenvolvimento da 

escala proposto por Dalbert (1999). Inicialmente foi verificado se os itens possuíam a 

capacidade de discriminar sujeitos com magnitudes próximas. Assim, os respondentes 

foram separados em grupos-critério superior e inferior, tomando como base a mediana 

empírica.  Foi empregado o teste t de Student para comparar as médias dos participantes 

dos dois grupos em cada item. Todos os doze itens discriminaram satisfatoriamente os 

sujeitos com pontuação próxima (t > 3,78; p < 0,01), sendo utilizados na próxima etapa. 

 Em seguida, verificou-se a possibilidade de proceder a análise fatorial, onde os 

indicadores apoiaram a adequação da matriz de correlações para proceder com a análise: 

KMO = 0,84 e Teste de Esfericidade de Bartllet χ2 (78) = 1070,46; p < 0,001 (Tabachnick 

& Fidell, 2007).  Objetivando conhecer o número de fatores a ser extraído dessa matriz, 

foram considerados três critérios: (1) Kaiser (valores próprios maiores do que 1), (2) 

Cattell (scree plot, isto é, distribuição gráfica dos valores próprios) e (3) análise paralela. 

Segundo o critério de Kaiser, foram encontrados quatro componentes (4,42, 1,67, 1,07 e 

1), explicando conjuntamente 63% da variância total. Já a distribuição gráfica dos valores 

próprios (Critério de Cattell) apresenta ambiguidade na solução fatorial, podendo ser 

considerada a existência de dois ou quatro componentes, de acordo com as inflexões da 

curva, como pode ser observado na Figura 4. 
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Figura 4. Distribuição gráfica dos valores próprios 

 

Para dirimir eventuais dúvidas sobre a quantidade de componentes a ser extraída, 

foi executada uma análise paralela, utilizando como referência os valores do banco de 

dados, ou seja, 300 participantes e 17 variáveis, realizando 1000 simulações. Esta análise 

deu suporte a existência de dois componentes, pois o valor próprio do terceiro 

componente observado (1,07) foi inferior ao valor próprio do terceiro fator da análise 

paralela (1,20). Com base nesses resultados, o modelo bifatorial foi adotado para realizar 

uma nova análise dos Componentes Principais, fixando a extração de dois componentes 

e utilizando a rotação oblíqua Direct Oblimin, uma vez que assume-se que os fatores 

estejam correlacionados entre si. A saturação mínima para que o item fosse retido no fator 

foi de |0,30|. Os resultados são sumarizados na Tabela 1. 
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Tabela 1. 

Estrutura fatorial da Escala de Crença no Mundo Justo Pessoal e Geral 

Descrição dos Conteúdos I II 

10. Em geral, os acontecimentos de minha vida são justos 0,83 -0,09 

11. Penso que, em geral, obtenho o que mereço 0,80 0,07 

9. Em geral, mereço o que me acontece 0,74 0,06 

5. Em geral, os demais me tratam de uma maneira justa 0,69 -0,02 

3. Creio que a maior parte do que me acontece é justo. 0,68 0,04 

8. As decisões que os demais tomam com respeito de mim são 

justas 
0,58 0,22 

2. Em minha vida a injustiça acontece raramente 0,57 -,075 

4. A justiça sempre vence a injustiça -0,01 0,72 
7. Ao longo da vida, as pessoas acabam sendo recompensadas pelas 

injustiças sofridas 

-0,05 0,71 

12. Basicamente, o mundo que vivemos é justo 0,24 0,59 
13. Em geral, as pessoas merecem o que lhes acontece 0,12 0,58 
1. As injustiças em qualquer área da vida (por exemplo, profissão, 

família, política) somente acontecem raramente 

-0,14 0,55 

6. As pessoas procuram ser justas quando tomam decisões 

importantes 

0,10 0,46 

Valor próprio 4,42 1,67 

% Variância Total 34,04 12,9 

Alfa de Cronbach 0,83 0,69 

 

De acordo com a Tabela 1, o primeiro componente reuniu sete itens com 

saturações variando entre 0,57 (item 2. Em minha vida a injustiça acontece raramente) a 

0, 83 (item 10. Em geral, os acontecimentos de minha vida são justos). Esse componente 

apresentou valor próprio de 4,42, explicando 34,04% da variância total. Em relação a 

consistência interna, o valor do alfa de Cronbach (α), foi 0,83 com correlação item total 

média de 0,42, variando de 0,27 a 0,69. Todos os itens apresentaram saturação acima de 

|0,30|, sendo este componente nomeado de Crença Pessoal no Mundo Justo. 

 O segundo componente foi nomeado Crença Geral no Mundo Justo e reuniu seis 

itens, em que todas as saturações foram superiores a carga mínima exigida, variando entre 

0, 46(item 6. As pessoas procuram ser justas quando tomam decisões importantes) e 0,72 

(item 4. A justiça sempre vence a injustiça). O valor próprio deste componente foi 1,67, 

explicando 12,9% da variância total. Em relação a consistência interna deste fator o índice 
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alfa de Cronbach foi de 0,26, apresentando correlação item-total média de 0,27, variando 

entre 0,11 e 0,37. 

4.3 Discussão Parcial 

O presente estudo objetivou reunir evidências das qualidades psicométricas da 

Escala de Crença no Mundo Justo, pessoal e geral, adaptando-a para o contexto brasileiro. 

Estima-se que este objetivo foi alcançado, tendo em vista que foram apresentados indícios 

de sua validade fatorial e fidedignidade, utilizando-se de critérios robustos para tal. Os 

indicadores demostraram que a estrutura bifatorial foi a mais adequada. O primeiro fator 

encontrado, crença pessoal no mundo justo, avalia a crença dos indivíduos em relação ao 

julgamento que fazem acerca do quão justo consideram os eventos ocorridos com eles em 

sua própria vida.  

Já o segundo fator reuniu itens que abordam as crenças no mundo justo geral, ou 

seja, o quanto o indivíduo acredita que o mundo é um lugar justo e ordenado e que as 

pessoas têm o que merecem e merecem o que tem. Esta estrutura corrobora a existência 

dos fatores demonstrados no estudo de desenvolvimento da escala original, proposta por 

Dalbert (1999). Além disso, os fatores apresentaram bons índices de consistência interna, 

o que pode ser observado pelos índices alfa de Cronbach superiores ao recomendado na 

literatura para a realização de pesquisas (Pasquali, 2003). 

Outro aspecto importante a ser mencionado é que os dois componentes 

encontrados apresentam correlação entre si, o que corrobora os achados de pesquisas 

prévias (Dalbert, 1999) que avaliam que pessoas que avaliam que os eventos que ocorrem 

em sua vida são justos tem uma maior tendência a observar a justiça também nos eventos 

que ocorrem no mundo em geral. 

A partir de então, é possível mensurar as crenças do mundo justo tanto em nível 

pessoal, como geral, a partir de uma medida simples, contando com apenas 13 itens, que 
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cumprem com o que é recomendado pela literatura no tocante as suas qualidades 

psicométricas (Pasquali, 2010). Ademais, este estudo preenche uma lacuna existente nos 

estudos realizados no Brasil acerca da mensuração da crença pessoal no mundo justo, já 

que esta possui uma maior capacidade para predizer determinados construtos, a exemplo 

da satisfação com a vida e rendimento escolar (Dalbert et al., 2001). 

Apesar dos méritos alcançados nesta pesquisa, esta não está livre de limitações 

que restringem a generalização dos resultados para a população geral, a saber: a utilização 

de amostragem não probabilística. Contudo, cabe argumentar que estudo não objetivou 

estender os resultados encontrados para a população, mas sim reunir evidências das 

qualidades psicométricas da escala e reduzir os seus descritores a fatores que possam 

explicar de forma parcimoniosa as crenças no mundo justo. 

Outra limitação potencial deste estudo está relacionada à participação solicitada 

por meio das redes sociais e via e-mail, prática que diminui a controle do pesquisador 

para que as respostas sejam dadas em ambientes adequados com condições 

aproximadamente semelhantes para todos os respondentes, todavia vale argumentar que 

estudos anteriores realizados com amostras coletadas via internet vem demonstrando ter 

resultados similares àquelas coletadas presencialmente (Gosling, Vazire, Srivastava, & 

John, 2004).  

Embora os resultados tenham demonstrado que a Escala de Crença no Mundo 

Justo geral e pessoal, tenha apresentado bons indicadores de validade fatorial e 

fidedignidade, faz-se necessário oferecer mais evidências de seu ajuste, sobretudo no 

intuito de confirmar se o modelo teórico apresentado se ajusta adequadamente aos dados, 

utilizando diferentes amostras. Para cumprir este objetivo, foi realizada uma análise 

fatorial confirmatória, cujos resultados serão apresentados no estudo 3, já que 

inicialmente faz-se pertinente observar a relação da CMJ com os valores humanos. 



91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ESTUDO 2: EXPLORANDO AS RELAÇÕES ENTRE A CRENÇA NO 

MUNDO JUSTO E VALORES  
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Tomando como base o referencial teórico utilizado na presente dissertação, 

verificou-se a necessidade de, inicialmente, explorar de forma mais aprofundada se existe 

de fato relação entre os valores humanos e as crenças no mundo justo, visto que são 

poucos os estudos que buscaram investigar esta questão anteriormente (Furnham, 1991; 

Wolfradt & Dalbert, 2003). Parece pertinente verificar se uma ou mais subfunções 

valorativas possuem relação com as crenças no mundo justo e se esta relação não varia 

transculturalmente, considerando países de contextos culturais distintos. O presente 

estudo é transcultural com delineamento correlacional e tem como objetivo principal 

verificar se existe relação entre as crenças no mundo justo e valores humanos, tendo 

também como objetivos específicos (1) conhecer as prioridades valorativas nos países 

estudados, (2) verificar se há diferenças entre a adoção da crença no mundo justo pessoal 

e geral, e (3) verificar se uma ou mais subfunções valorativas podem predizer a CMJ. 

5.1 Método 

5.1.1 Participantes 

Participaram desta pesquisa 1294 pessoas provenientes de quatro países, sendo 

dois da América do Sul (Argentina e Chile) e dois do continente europeu (Bélgica e 

Bulgária). A idade variou entre 24 e 89 anos (M = 24,8, DP = 9,88), sendo a maioria do 

sexo feminino (57,3%). Esta amostra foi selecionada por critérios de conveniência, sendo 

a participação de caráter voluntário. Na Argentina participaram 406 pessoas, com idades 

entre 16 e 73 anos (M = 24,55, DP = 9,38), com maioria de mulheres (60,1%). Na Bélgica 

participaram 263 indivíduos, cujas idades variaram entre 16 e 89 anos (M = 26,72, DP = 

12,06), com maioria de homens (68,8%). Na Bulgária a amostra foi de 225 pessoas sendo 

em sua maioria do sexo feminino (71%), com idades variando entre 18 e 65 anos (M = 

25,37, DP = 11,31). Por último, no Chile foi obtida uma amostra de 401 participantes, 
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com idades variando entre 18 e 75 anos (M = 23,5, DP = 7,42), com maioria feminina 

(64,1%). 

 

5.1.2 Instrumentos 

 Escala de Crença no Mundo Justo Pessoal e Geral. É a mesma utilizada no Estudo 

1 da presente dissertação. 

Questionário de Valores Básicos. Este instrumento foi elaborado por Gouveia 

(2003) e é composto por 18 itens, cada um deles representando um valor. Os valores 

contêm dois descritores cada, por exemplo, poder (Ter poder para influenciar os outros 

e controlar decisões; ser o chefe de uma equipe). Os participantes avaliam cada item em 

uma escala Likert que varia de 1 (Totalmente não importante) a 7 (Totalmente 

importante), considerando a importância de cada valor como princípio-guia para suas 

vidas. Os itens são distribuídos igualmente em seis subfunções: experimentação (emoção, 

prazer e sexualidade) e realização (êxito, poder e prestígio), existência (estabilidade 

pessoal, saúde e sobrevivência) e suprapessoal (beleza, conhecimento e maturidade), 

interativa (afetividade, apoio social e convivência) e normativa (obediência, religiosidade 

e tradição). 

5.1.3 Procedimento 

Inicialmente a realização desta pesquisa recebeu parecer favorável para sua 

execução do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências Médicas da 

Universidade Federal da Paraíba, sob protocolo n° 851.683 (ver Anexo VI). Em seguida, 

procedeu-se com a coleta dos dados, que ocorreu de forma online, utilizando a plataforma 

lime survey, na qual os participantes foram contatados através das redes sociais ou via e-

mail. Todos os questionários foram apresentados aos participantes no idioma oficial de 

cada país, tendo sido utilizados os mesmos procedimentos de tradução descritos no estudo 
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1. A primeira página do formulário online trouxe informações acerca dos objetivos da 

pesquisa, bem como sobre o caráter sigiloso das informações e da possibilidade de o 

participante desistir a qualquer momento de responder a pesquisa sem nenhum ônus. Ao 

clicar na opção “próximo” o colaborador indicava a sua concordância em participar da 

pesquisa, sendo este procedimento correspondente ao Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo 1). Deste modo, cumpriram-se os preceitos éticos inerentes a 

realização de pesquisas com seres humanos, seguindo as diretrizes da resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde. Foram necessários em média 10 minutos para concluir 

a participação na pesquisa. 

5.1.4 Análise dos dados 

O software PASW (versão 18) foi utilizado para a obtenção das estatísticas 

descritivas (média, amplitude, desvio padrão) e também para calcular as correlações e 

regressões entre os construtos previamente apresentados. Para explorar as relações entre 

a CMJ e os valores, as correlações realizadas sem prever o direcionamento das mesmas 

(testes bicaudais). 

5.2 Resultados 

Para facilitar a leitura do presente estudo, os resultados serão apresentados 

inicialmente para a amostra total, e posteriormente para cada país, sendo estes 

posteriormente discutidos. 

5.2.1 Amostra Total 

5.2.1.1 Estatísticas descritivas  

Foram realizadas estatísticas descritivas (média e desvio padrão) para avaliar os 

índices decorrentes dos escores das crenças no mundo justo e também das prioridades 

valorativas. Os resultados são apresentados na Tabela 2. 



95 

 

 

 

 

 

Tabela 2.  

Estatísticas descritivas dos escores de Crença no Mundo Justo e Valores na amostra total 

  Média Desvio Padrão 

Crença no Mundo Justo 
Pessoal 4,12 0,75 

Geral 3,60 0,87 

Valores Humanos 

Interativa 5,57 0,88 

Normativa 4,34 1,31 

Suprapessoal 5,39 0,79 

Existência 5,62 0,92 

Experimentação 5,15 0,90 

Realização 4,54 1,01 

 

 Como observado na Tabela 2, na amostra total os participantes apresentaram uma 

CMJ pessoal maior que a geral, sendo esta diferença estatisticamente significativa [t 

(1268) = 22,68; p = 0,001]. Quantos aos valores humanos, as subfunções mais endossadas 

foram existência, interativa, suprapessoal, seguidos por experimentação, normativa e 

realização. 

5.2.1.2 Correlação entre Crença no Mundo Justo e Valores na amostra total  

Com objetivo de conhecer em que medida e direção a CMJ se correlaciona com 

os valores, calculou-se um r de Pearson para cada par de variáveis com a amostra de todos 

os países. Conforme pode ser observado na Tabela 3. 
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Tabela 3.  

Estatísticas descritivas dos escores de crença no mundo justo e valores humanos na amostra 

total 

Medidas 1 2 3 4 5 6 7 

1. CMJ Geral        

2. CMJ Pessoal 0,49**       

3. Interativo 0,21** 0,19**      

4. Normativo 0,38** 0,17** 0,40**     

5. Suprapessoal 0,13** 0,16** 0,31* 0,21**    

6. Existência  0,33** 0,11** 0,37** 0,47** 0,27**   

7. Experimentação -0,009 0,02 0,19** -0,05 0,29** 0,17**  

8. Realização 0,12** 0,006 0,19** 0,28** 0,25** 0,29** 0,30** 

Notas: CMJ Geral – Crença no Mundo Justo Geral; CMJ Pessoal – Crença no Mundo Justo Pessoal; ** 

estatisticamente significativo ao nível de 0,001; * estatisticamente significativo ao nível de 0,05 (teste 

bicaudal). 

 

Observou-se que a CMJ geral obteve uma correlação significativa com a CMJ 

pessoal (r = 0,49, p < 0,001), e com as subfunções interativa (r = 0,21, p < 0,001), 

normativa (r = 0,38, p < 0,001), suprapessoal (r = 0,13, p < 0,001), existência (r = 0,33, 

p < 0,001) e realização (r = 0,12, p = 0,001). A CMJ pessoal obteve aproximadamente o 

mesmo padrão de correlação com os valores ao se correlacionar com as subfunções 

interativa (r = 0,19, p < 0,001), normativa (r = 0,17, p < 0,001), suprapessoal (r = 0,16, p 

< 0,001) e existência (r = 0,11, p < 0,001), no entanto não apresentou correlação com a 

subfunção realização (r = 0,006, p = 0,83). Posteriormente os resultados serão 

apresentados em função da amostra dos quatro países investigados nesta pesquisa. 

Em seguida, optou-se por realizar uma análise de regressão linear múltipla para 

verificar quais subfunções teriam a capacidade de predizer a CMJ geral e pessoal. A CMJ 

geral foi predita por duas subfunções valorativas [R = 0,42, R² = 0,18; F (6, 1267) = 45,98, 

p < 0,001]: normativa (β = 0,27, t = 8,69, p < 0,001) e existência (β = 0,19, t = 6,44, p < 

0,001). Já a CMJ pessoal foi predita por quatro subfunções [R = 0,25, R² = 0,06; F (6, 1268) 

= 14,35, p < 0,001]: suprapessoal (β = 0,12, t = 4,09, p < 0,001), normativa (β = 0,11, t = 
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3,47, p = 0,001), interativa (β = 0,11, t = 3,74, p < 0,001) e negativamente pela realização (β 

= -0,08, t = -2,67, p = 0,008). 

 

5.2.2 Argentina 

5.2.2.1 Estatísticas descritivas  

Para a Argentina, as estatísticas descritivas (média e desvio padrão) para avaliar 

os índices decorrentes dos escores das crenças no mundo justo e também das prioridades 

valorativas são sumarizados na Tabela 4. 

Tabela 4.  

Estatísticas descritivas dos escores de Crença no Mundo Justo e Valores na Argentina 

  Média Desvio Padrão 

Crença no Mundo Justo 
Pessoal 3,94 0,77 

Geral 4,18 0,79 

Valores Humanos 

Interativo 5,67 0,84 

Normativo 4,75 1,15 

Suprapessoal 5,26 0,81 

Existência 5,89 0,74 

Experimentação 5,07 0,91 

Realização 4,52 0,99 

 

 Como observado na Tabela 4, para a amostra da Argentina as subfunções mais 

endossadas foram a existência, interativa e suprapessoal, seguida daquelas menos 

endossadas experimentação, normativa e realização. Ademais, foi realizado um teste t 

pareado, cujo resultado demonstrou que os participantes endossaram em maior medida a 

crença pessoal no mundo justo em relação àquela global, sendo esta diferença 

estatisticamente significativa [t (405) = 7,31, p > 0,001].   



98 

 

5.2.2.2 Correlação entre crença no mundo justo e valores na Argentina  

Com o propósito de verificar em que medida e direção a CMJ se correlaciona com 

os valores humanos, foi executada uma análise de correlação r de Pearson para cada par 

de variáveis com a amostra proveniente da Argentina. Os resultados são sumarizados na 

Tabela 5. 

Tabela 5.  

Estatísticas descritivas dos escores de crença no mundo justo e valores na Argentina 

Medidas 1 2 3 4 5 6 7 

1. CMJ Geral        

2. CMJ Pessoal 0,64**       

3. Interativa 0,24** 0,25**      

4. Normativa 0,30** 0,25** 0,47**     

5. Suprapessoal 0,19** 0,17** 0,35* 0,34**    

6. Existência  0,16** 0,14** 0,42** 0,41** 0,34*   

7. Experimentação -0,03 -0,04 0,17** -0,06 0,25** 0,26**  

8. Realização -0,04 -0,04 0,03 0,12* 0,16** 0,18** 0,32** 

Notas: CMJ Geral – Crença no Mundo Justo Geral; CMJ Pessoal – Crença no Mundo Justo Pessoal; ** 

estatisticamente significativo ao nível de 0,001; * estatisticamente significativo ao nível de 0,05(teste 

bicaudal). 

 

Observou-se que a CMJ geral obteve uma correlação moderada significativa com 

a CMJ pessoal (r = 0,64, p < 0,001), e com as subfunções interativa (r = 0,24, p < 0,001), 

normativa (r = 0,30, p < 0,001), suprapessoal (r = 0,19, p < 0,001) e existência (r = 0,16, 

p < 0,001). A CMJ pessoal obteve aproximadamente o mesmo padrão de correlação com 

os valores ao se correlacionar com as subfunções interativa (r = 0,25, p < 0,001), 

normativa (r = 0,25, p < 0,001), suprapessoal (r = 0,17, p < 0,001) e existência (r = 0,14, 

p < 0,001). 

Posteriormente, optou-se por realizar uma análise de regressão linear múltipla 

para verificar quais subfunções teriam a capacidade de predizer a CMJ geral e pessoal. A 

CMJ geral foi predita por apenas uma subfunção valorativa [R = 0,34, R² = 0,12; F (6, 

399) = 9,14, p < 0,001]: normativa (β = 0,22, t = 3,78, p < 0,001). Já a CMJ pessoal foi 

predita por duas subfunções [R = 0,31, R² = 0,10; F (6, 399) = 7,45, p < 0,001]: interativa 

(β = 0,16, t = 2,74, p < 0,001) e normativa (β = 0,14, t = 2,43, p = 0,001). 
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5.2.3 Bélgica 

5.2.3.1 Estatísticas descritivas  

Para a Bélgica, as estatísticas descritivas (média e desvio padrão) para avaliar os 

índices decorrentes dos escores das crenças no mundo justo e também das prioridades 

valorativas são mostrados na Tabela 6. 

Tabela 6. 

Estatísticas descritivas dos escores de Crença no Mundo Justo e Valores na Bélgica 

  Média Desvio Padrão 

Crença no Mundo Justo 
Pessoal 2,72 0,71 

Geral 4,02 0,74 

Valores Humanos 

Interativa 5,49 0,88 

Normativa 3,47 1,00 

Suprapessoal 5,35 0,76 

Existência 4,83 0,89 

Experimentação 5,21 0,75 

Realização 4,24 0,97 

 

 Como observado na Tabela 6, para a amostra da Bélgica as subfunções mais 

endossadas foram a interativa, suprapessoal e experimentação, seguida daquelas menos 

endossadas existência, realização e normativa. Foi realizado um teste t pareado, cujos 

resultados demonstram que os participantes endossaram em maior medida a crença 

pessoal no mundo justo em relação àquela global, sendo esta diferença estatisticamente 

significativa [t (262) = 25,7, p > 0,001].   

5.2.3.2 Correlação entre crença no mundo justo e valores na Bélgica  

Mais uma vez, com o propósito de verificar em que medida e direção a CMJ se 

correlaciona com os valores humanos, foi executada uma análise de correlação r de 
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Pearson para cada par de variáveis com a amostra da Bélgica. Os resultados são 

sumarizados na Tabela 7. 

Tabela 7.  

Estatísticas descritivas dos escores de crença no mundo justo e valores na Bélgica 

Medidas 1 2 3 4 5 6 7 

1. CMJ Geral        

2. CMJ Pessoal 0,36**       

3. Interativa 0,24** 0,15*      

4. Normativa 0,18** 0,16** 0,26**     

5. Suprapessoal 0,01 0,09 0,14* 0,04    

6. Existência  0,05 0,11 0,31** 0,24** 0,15*   

7. Experimentação 0,07 0,03 0,22** -0,04 0,32** 0,11  

8. Realização 0,14** -0,03 0,06 0,12 0,20** 0,21** 0,14* 

Notas: CMJ Geral – Crença no Mundo Justo Geral; CMJ Pessoal – Crença no Mundo Justo Pessoal; ** 

estatisticamente significativo ao nível de 0,001; * estatisticamente significativo ao nível de 0,05(teste 

bicaudal). 

 

Observou-se que a CMJ geral obteve uma correlação significativa com a CMJ 

pessoal (r = 0,36, p < 0,001), e com as subfunções interativa (r = 0,24, p < 0,001), 

normativa (r = 0,18, p < 0,001) e realização (r = 0,14, p < 0,001). Já a CMJ pessoal, além 

daquela já mencionada com a CMJ pessoal, também obteve correlação significativa com 

as subfunções normativa (r = 0,16, p < 0,001) e interativa (r = 0,15, p = 0,01). 

Logo depois, optou-se por realizar uma análise de regressão linear múltipla para 

verificar quais subfunções teriam a capacidade de predizer a CMJ geral e pessoal. A CMJ 

geral foi predita por três subfunções valorativas [R = 0,30, R² = 0,09; F (6, 256) = 4,44, p 

< 0,001]: interativa (β = 0,21, t = 3,29, p = 0,001), normativa (β = 0,13, t = 2,15, p = 

0,032) e realização (β = 0,13, t = 2,09, p < 0,037). Já a CMJ pessoal foi predita por 

somente uma subfunção [R = 0,23, R² = 0,05; F (6, 256) = 2,46, p = 0,024]: normativa (β 

= 0,13, t = 2,05, p = 0,041). 
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5.2.4 Bulgaria 

5.2.4.1 Estatísticas descritivas  

Para a Bulgaria, as estatísticas descritivas (média e desvio padrão) para avaliar os 

índices decorrentes dos escores das crenças no mundo justo e também das prioridades 

valorativas são sumarizadas na Tabela 8. 

Tabela 8.  

Estatísticas descritivas dos escores de Crença no Mundo Justo e Valores na Bulgaria 

  Média Desvio Padrão 

Crença no Mundo Justo 
Pessoal 4,01 0,80 

Geral 3,94 0,78 

Valores Humanos 

Interativa 5,75 0,89 

Normativa 5,13 1,10 

Suprapessoal 5,49 0,86 

Existência 6,02 0,87 

Experimentação 5,16 1,12 

Realização 4,94 1,03 

 

 Como observado na Tabela 8, para a amostra da Bulgaria as subfunções mais 

endossadas foram a existência, interativa e suprapessoal, seguidas por experimentação, 

normativa e realização. Adicionalmente, foi realizado um teste t pareado, cujos resultados 

demonstram que os participantes endossaram em maior medida a crença pessoal no 

mundo justo em relação crença global, entretanto esta diferença não foi estatisticamente 

significativa [t (223) = 1,36, p = 0,174].   

5.2.4.2 Correlação entre crença no mundo justo e valores na Bulgaria  

Agora para amostra da Bulgaria, com o propósito de verificar em que medida e 

direção a CMJ se correlaciona com os valores humanos, foi executada uma análise de 

correlação r de Pearson para cada par de variáveis. Os resultados são sumarizados na 

Tabela 9. 
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Tabela 9.  

Estatísticas descritivas dos escores de crença no mundo justo e valores na Bélgica 

Medidas 1 2 3 4 5 6 7 

1. CMJ Geral        

2. CMJ Pessoal 0,57**       

3. Interativa 0,06 0,13*      

4. Normativa 0,17** 0,04 0,40**     

5. Suprapessoal 0,13 0,18** 0,60* 0,43**    

6. Existência  0,05 0,02 0,46** 0,43** 0,53**   

7. Experimentação -0,01 0,14* 0,31** 0,13* 0,35** 0,29**  

8. Realização 0,01 0,13 0,32** 0,36** 0,42** 0,34** 0,51** 

Notas: CMJ Geral – Crença no Mundo Justo Geral; CMJ Pessoal – Crença no Mundo Justo Pessoal; ** 

estatisticamente significativo ao nível de 0,001; * estatisticamente significativo ao nível de 0,05(teste 

bicaudal). 

 

Observou-se que a CMJ geral obteve uma correlação significativa com a CMJ 

pessoal (r = 0,57, p < 0,001), e com a subfunção normativa apenas (r = 0,17, p < 0,001). 

Já a CMJ pessoal, além daquela já mencionada com a CMJ geral, também obteve 

correlação significativa com as subfunções interativa (r = 0,13, p = 0,04), suprapessoal (r 

= 0,18, p < 0,001) e experimentação (r = 0,14, p = 0,03). 

Em seguida, optou-se por realizar uma análise de regressão linear múltipla para 

verificar quais subfunções teriam a capacidade de predizer a CMJ geral e pessoal. A CMJ 

geral não foi predita por nenhuma subfunção [R = 0,21, R² = 0,04; F (6, 217) = 1,70, p < 

0,121. O mesmo ocorreu com a CMJ pessoal [R = 0,22, R² = 0,05; F (6, 217) = 1,95, p < 

0,073]. 

5.2.5 Chile 

5.2.5.1 Estatísticas descritivas  

Por fim, o mesmo procedimento de análise dos dados foi realizado para a amostra 

do Chile. As estatísticas descritivas (média e desvio padrão) para avaliar os índices 

decorrentes dos escores das crenças no mundo justo e também das prioridades valorativas 

são sumarizadas na Tabela 10. 
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Tabela 10.  

Estatísticas descritivas dos escores de crença no mundo justo e valores no Chile 

  Média Desvio Padrão 

Crença no Mundo Justo 
Pessoal 4,19 0,67 

Geral 3,64 0,68 

Valores Humanos 

Interativa 5,41 0,89 

Normativa 4,04 1,34 

Suprapessoal 5,47 0,74 

Existência 5,65 0,83 

Experimentação 5,19 0,85 

Realização 4,52 0,97 

 

 Como observado na Tabela 10, para a amostra do Chile, as subfunções mais 

endossadas foram a existência, suprapessoal e interativa, seguidas por experimentação, 

realização e normativa. Para verificar se havia diferenças entre o quanto as pessoas 

endossavam uma crença em maior medida que a outra, foi realizado um teste t pareado, 

cujos resultados demonstram que os participantes endossaram em maior medida a crença 

pessoal no mundo justo em relação crença global, sendo esta diferença significativa [t 

(375) = 17,47 p < 0,001].   

5.2.5.2 Correlação entre crença no mundo justo e valores no Chile  

Para a amostra chilena, foi executada uma análise de correlação r de Pearson para 

cada par de variáveis com o propósito de verificar em que medida e direção a CMJ se 

correlaciona com os valores humanos. Os resultados são sumarizados na Tabela 11. 
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Tabela 11. 

 Correlação entre a crença no mundo justo e valores humanos no Chile 

Medidas 1 2 3 4 5 6 7 

1. CMJ Geral        

2. CMJ Pessoal 0,58**       

3. Interativa 0,21** 0,21**      

4. Normativa 0,19** 0,22** 0,39**     

5. Suprapessoal 0,22** 0,22** 0,25** 0,15**    

6. Existência  0,16** 0,13* 0,33** 0,36** 0,21**   

7. Experimentação 0,07 0,01 0,13* -0,11* 0,26** 0,17**  

8. Realização 0,08 0,01 0,30** 0,30** 0,24** 0,26** 0,26** 

Notas: CMJ Geral – Crença no Mundo Justo Geral; CMJ Pessoal – Crença no Mundo Justo Pessoal; ** 

estatisticamente significativo ao nível de 0,001; * estatisticamente significativo ao nível de 0,05(teste 

bicaudal). 

 

Observou-se que a CMJ geral obteve uma correlação significativa com a CMJ 

pessoal (r = 0,58, p < 0,001), e com as subfunções interativa (r = 0,21, p < 0,001), 

normativa (r = 0,19, p < 0,001), suprapessoal (r = 0,22, p < 0,001) e existência (r = 0,16, 

p < 0,001). Já a CMJ pessoal, além daquela já mencionada com a CMJ geral, também 

obteve um padrão de correlações significativas semelhantes aquela geral, com as 

subfunções interativa (r = 0,21, p < 0,001), normativa (r = 0,22, p < 0,001), suprapessoal 

(r = 0,22, p < 0,001) e existência (r = 0,13, p = 0,01). 

Posteriormente, optou-se por realizar uma análise de regressão linear múltipla 

para verificar quais subfunções teriam a capacidade de predizer a CMJ geral e pessoal. A 

CMJ geral foi predita por duas subfunções valorativas [R = 0,30, R² = 0,09; F (6, 374) = 

6,31, p < 0,001]: interativa (β = 0,12, t = 2,15, p = 0,032) e suprapessoal (β = 0,16, t = 3,09, 

p = 0,002). Já a CMJ pessoal foi predita por quatro subfunções [R = 0,32, R² = 0,10; F (6, 

375) = 7,54, p < 0,001]: suprapessoal (β = 0,18, t = 3,56, p < 0,001), normativa (β = 0,17, t 

= 2,97, p = 0,003), interativa (β = 0,14, t = 2,46, p = 0,014) e negativamente pela realização 

(β = -0,12, t = -2,26, p = 0,024). 
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5.3 Discussão Parcial 

 O presente estudo teve como objetivo principal explorar as relações existentes 

entre as crenças no mundo justo e os valores humanos, tomando como base a Teoria 

Funcionalista dos Valores Humanos, proposta por Gouveia (2003). Para atingir tal 

objetivo foram utilizadas amostras de quatro países, sendo dois países europeus (Bélgica 

e Bulgaria) e dois países da América do Sul (Argentina e Chile), ou seja, países de 

contextos culturais diferentes. A escolha desses países se deu pela intenção de captar 

dados de contextos culturais de regiões com diferentes índices de desenvolvimento 

econômico, a saber a Europa, mais desenvolvida, e a América do Sul, que abarca países 

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Ter em conta esta heterogeneidade pode dar 

evidências se a relação estabelecida entre os construtos é estável mesmo em contextos 

culturais distintos. 

 A priori não foi estabelecida qualquer hipótese, apesar de haver evidências do 

direcionamento da relação entre valores e CMJ, as pesquisas muitas vezes mostram 

resultados contrastantes entre si. Inicialmente os resultados demonstraram que as pessoas 

têm uma tendência em endossar mais fortemente a CMJ pessoal em relação à crença 

global, sendo que as duas apresentaram correlação moderada entre si, o que ocorreu nas 

amostras de três dos quatro países pesquisados. Estes achados corroboram os resultados 

de Dalbert et al. (1999), os quais demonstraram que a crença pessoal no mundo justo pode 

ser mais facilmente endossada que a geral, ou seja, tendem a acreditar mais facilmente 

que o mundo é mais justo para si do que para os outros, mesmo que estas crenças estejam 

relacionadas. 

 No que diz respeito a relação entre a CMJ e valores, os resultados da amostra total 

demonstraram que tanto a crença pessoal como geral tiveram relação com os valores 

humanos, o que confirma a tendência dos estudos que os tem tomado em conta 

conjuntamente (Barbosa, 2014; Furnham, 1991; Wolfradt & Dalbert, 2003). Quatro das 
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seis subfunções valorativas obtiveram correlação significativa com a CMJ, foram elas: 

suprapessoal, existência, interativa e normativa, ou seja aquelas de orientação central e 

social. No entanto, quando considera-se a amostra total não é possível tirar conclusões 

acerca se há variação intercultural na relação estabelecida entre os valores e as crenças, 

portanto parece mais pertinente discutir os resultados para cada país separadamente. 

 Na Argentina, a crença no mundo, pessoal e geral, correlacionou-se com as 

mesmas subfunções da amostra total: suprapessoal, existência, interativa e normativa, 

sendo esta relação mais forte para os valores sociais e de menor magnitude para os valores 

centrais. Na Bélgica a CMJ correlacionou-se somente com os valores sociais, mais 

fortemente com a subfunção interativa e em menor grau para aquela normativa, além 

disso houve também relação entre a subfunção experimentação e a CMJ Pessoal. Já na 

Bulgaria, as únicas correlações encontradas foram entre a CMJ geral e a subfunção 

normativa e da CMJ pessoal com a subfunção interativa. Por último no chile, o padrão de 

correlações foi semelhante ao da Argentina, ou seja, obteve correlação tanto com os 

valores sociais como com os valores centrais em magnitude similar. 

 Estes resultados evidenciam que a CMJ obteve relação com os valores sociais em 

todas as amostras, especialmente com a subfunção normativa, o que vai ao encontro dos 

resultados encontrados por Wolfradt e Dalbert (2003), que demonstram que há uma 

associação entre as crenças no mundo justo e valores de conformidade, característico da 

subfunção normativa, que representa a necessidade de controle e as pré-condições 

imprescindíveis para alcançar todas as necessidades, representando a importância de 

preservar a cultura e as normas convencionais, colocando em evidência uma orientação 

vertical em que a obediência à autoridade é crucial (Gouveia, 2013). Os resultados 

também estão em consonância com o estudo de Feather (1991), que pontua que sujeitos 

que acreditam que o mundo é um lugar justo e que as pessoas têm que o merecem também 



107 

 

endossam valores que dão suporte a conformidade às regras sociais e obediência a 

autoridade, quando comparados com sujeitos que não possuem uma forte CMJ. 

 Considerando que os valores humanos demonstram capacidade explicativa de 

uma gama de comportamentos e construtos sociais (Gouveia et al., 2008), foram 

realizadas análises de regressão linear para cada país, as quais demonstraram que, nos 

países da América do Sul, os valores sociais e centrais tiveram a capacidade de predizer 

a CMJ, enquanto nos países europeus o poder preditivo dos valores restringiu-se aos 

valores sociais na Bulgária, enquanto que na Bélgica nenhum dos valores teve tal 

capacidade. Parece pertinente tomar os valores como explicadores das crenças, pois, 

apesar de estes serem comumente confundidos na literatura (Rokeach, 1973, Schwartz, 

1994), estas são concebidas de forma mais restrita, enquanto os valores são mais abstratos 

e gerais, servindo de padrão geral de orientação (Davidsson & Wilklund, 1997). 

 Apesar de haver certa consistência na relação entre a CMJ e os valores, mais 

especificamente aqueles normativos, percebe-se que os resultados demonstraram que esta 

relação pode variar interculturalmente, já que no caso dos países da América do Sul, a 

crença no mundo também correlacionou-se positivamente aos valores centrais, enquanto 

que nos países europeus esta relação não foi observada. Depois deste passo, parece 

pertinente investigar como os dois construtos ora estudados podem contribuir 

conjuntamente para explicar outras variáveis importantes, tal como a satisfação com a 

vida, o que será mais pormenorizadamente explorado no próximo capítulo da presente 

dissertação. 
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6. ESTUDO 3: EXPLICANDO A SATISFAÇÃO COM A VIDA A PARTIR DOS 

VALORES HUMANOS E DA CRENÇA NO MUNDO JUSTO  
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Este estudo está dividido em duas partes, a primeira possui uma ênfase 

psicometrista, e a segunda tem caráter correlacional, tendo como objetivo geral testar um 

modelo explicativo da satisfação com a vida, utilizando os valores humanos como 

variável preditora e a Crença no Mundo Justo como variável mediadora. Busca-se nesse 

estudo: (1) conduzir uma análise fatorial confirmatória entre as escalas de crença no 

mundo justo e injusto; (2) verificar se existe relação entre a crença no mundo justo/injusto 

e a satisfação com a vida; (3) verificar os correlatos valorativos da satisfação com a vida; 

e (4) verificar quais subfunções valorativas apresentam relação com as crenças no mundo 

justo/injusto. Com a finalidade de tornar mais didática a apresentação dos resultados, este 

estudo foi dividido em duas partes, a saber: (a) análise fatorial confirmatória das escalas 

de crença no mundo justo e (b) relação entre satisfação com a vida, valores humanos e a 

crença no mundo justo. 

6.1 Método 

6.1.1 Participantes 

 Participaram desta pesquisa 331 pessoas, entre estudantes universitários e 

população geral, provenientes em sua maioria do Nordeste (76,8%), seguidos da região 

Sul (7,7%), Centro-Oeste (6,8%), Sudeste (6,8%) e Norte (1,5%), os quais responderam 

aos questionários disponibilizados na internet através das redes sociais e também por 

solicitação via email. Estes tinham idade variando entre 18 e 73 anos (M = 27,06, DP = 

10,7), sendo a maioria do sexo feminino (64,4%). A amostra foi selecionada por 

conveniência, sendo portanto não-probabilística. 
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6.1.2 Instrumentos 

Escala Geral de Crença no Mundo Justo Pessoal e Geral. Esta escala foi 

desenvolvida por Dalbert et al.(1987), originalmente elaborada em alemão e composta 

por seis itens. Estes são respondidos em escala de 6 pontos, variando de: 1 = Discordo 

Totalmente e 6 = Concordo Totalmente, onde altos escores indicam uma forte CMJ. Esta 

medida foi validada para o contexto brasileiro por Pimentel et al. (2010), apresentando 

índices aceitáveis de consistência interna (0,66) e contando com um único fator com valor 

próprio de 2,23, explicando 37,11% da variância total. A análise fatorial confirmatória 

demonstrou que a estrutura unifatorial desta escala obteve bons índices de ajuste aos 

dados: χ²/gl=2,03, GFI=0,98, AGFI=0,94, CFI=0,95 e RMSEA (90% IC) = 0,06 (0,01-

0,11). Os parâmetros psicométricos da escala com o acréscimo do fator “CMJ pessoal” 

foram avaliados nos estudos anteriores da presente dissertação, mostrando-se promissores 

e adequados para dar cabo a esta etapa da pesquisa. 

 Escala de Crença no Mundo Injusto (UWS). A UWS foi desenvolvida por Dalbert 

e et al. (2001) e é uma medida composta por quatro itens respondidos numa escala do tipo 

Likert de 6 pontos (sendo 1 =Discordo Totalmente a 6 = Concordo Totalmente). Isso 

significa que quanto mais o respondente assinala próximo de 6, mais concorda que o 

mundo é injusto e quanto mais próximo de 1 mais discorda desta crença. O ponto nulo 

seria 3,5, a mediana teórica da escala. Um exemplo de item é "Acredito que o mundo é 

basicamente um lugar injusto". Os parâmetros psicométricos da medida também foram 

observados previamente para o contexto brasileiro (Pimentel et al., 2012), em que se verificou 

a precisão alfa de Cronbach de 0,73, e 41% de variância explicada no único fator e ajuste 

muito satisfatório na análise fatorial confirmatória da medida: χ2/gl = 0,006; GFI = 1; 

AGFI = 1; CFI = 1; RMSEA = 0,000 (IC 90% = 0,000-0,039). 
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 Questionário de Valores Básicos. Este instrumento foi elaborado por Gouveia 

(2003) e é composto por 18 itens, cada um deles representando um valor. Os valores são 

descritos por duas sentenças cada, por exemplo, poder (Ter poder para influenciar os 

outros e controlar decisões; ser o chefe de uma equipe). Os participantes avaliam cada 

item em uma escala Likert que varia de 1 (Totalmente não importante) a 7 (Totalmente 

importante), considerando a importância de cada valor como princípio-guia para suas 

vidas. Os itens são distribuídos igualmente em seis subfunções: experimentação (emoção, 

prazer e sexualidade) e realização (êxito, poder e prestígio), existência (estabilidade 

pessoal, saúde e sobrevivência) e suprapessoal (beleza, conhecimento e maturidade), 

interativa (afetividade, apoio social e convivência) e normativa (obediência, religiosidade 

e tradição). Esta escala apresentou parâmetros psicométricos adequados para sua 

utilização na amostra brasileira [GFI = 0,94; AGFI = 0,92; CFI = 0,84; RMSEA = 0,064 

(0,063-0,064); Gouveia, 2012]. 

Escala de Satisfação com a Vida. Esta medida foi elaborada originalmente por 

Diener et al. (1985), tendo sido realizados estudos recentes que atestam a adequação dos 

seus parâmetros psicométricos (Diener, Inglehart, & Tay, 2013). Compõe-se de cinco 

itens (por exemplo, estou satisfeito com minha vida; as condições da minha vida são 

excelentes), respondidos em escala tipo Likert, indo de 1 = Discordo Totalmente a 7 = 

Concordo Totalmente. Esta escala foi validada em contexto nacional por Chaves (2003), 

comprovando sua estrutura unifatorial, com valor próprio (eigenvalue) de 2,67, explicando 

53,2% da variância total. 

6.1.3 Procedimento 

Inicialmente a realização desta pesquisa recebeu parecer favorável para sua 

execução do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências Médicas da 

Universidade Federal da Paraíba, sob protocolo n° 851.683 (ver Anexo VI). Em seguida, 
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procedeu-se com a coleta dos dados, que ocorreu de forma online, utilizando o software 

lime survey, na qual os participantes foram contatados através das redes sociais ou via 

email. A primeira página do formulário online trazia informações acerca dos objetivos da 

pesquisa, bem como sobre o caráter sigiloso das informações e da possibilidade de o 

participante desistir a qualquer momento de responder a pesquisa sem nenhum ônus. Ao 

clicar na opção “próximo” o colaborador indicava a sua concordância em participar da 

pesquisa, sendo este procedimento correspondente ao Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo 1). Deste modo, cumpriram-se os preceitos éticos inerentes a 

realização de pesquisas com seres humanos, seguindo as diretrizes da resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde. Foram necessários em média 20 minutos para concluir 

a participação na pesquisa. 

6.1.4 Análise de dados 

O software PASW (versão 18) foi utilizado para verificar a capacidade dos itens 

de discriminar respondentes com, magnitudes próximas, bem como para o cálculo do 

indicador de consistência interna alfa de Cronbach.  Por sua vez, o software AMOS foi 

utilizado para verificar a adequação da estrutura fatorial obtida no Estudo 1, através da 

análise fatorial confirmatória que tomou como entrada a matriz de covariância, adotando 

o estimador ML (Maximum Likelihood) e considerando os seguintes indicadores de ajuste 

(Byrne, 2010; Tabachnick & Fidell, 2007): 

χ² (qui-quadrado). É um indicador que avalia a probabilidade de o modelo teórico 

se ajustar aos dados, onde valores baixos são indicadores de modelos ajustados. É um 

importante indicativo quando se considera modelos concorrentes, entretanto, devido a sua 

sensibilidade ao tamanho da amostra e número de variáveis contempladas, emprega-se 

mais comumente sua relação pelos graus de liberdade do modelo (χ²/gl), na tentativa de 

superar estas limitações. Este é considerado como uma qualidade subjetiva de ajuste, em 
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que valores entre dois e três (aceitando até cinco) são indicadores de adequação do 

modelo teórico os dados. 

GFI (Goodness-of-Fit Index) e AGFI (Adjusted Goodness-of-Fit Index). O GFI 

foi um indicador desenvolvido como alternativa ao χ² (qui-quadrado), porém ainda 

apresenta sensibilidade quanto ao número elevado de graus de liberdade em relação ao 

tamanho da amostra. Neste caso, o AGFI funciona como um indicador ponderado baseado 

nos graus de liberdade e que tende a aumentar com o tamanho da amostra. Ambos 

refletem a proporção de variância-covariância nos dados explicada pelo modelo; seus 

valores variam de 0 a 1, em que quanto mais próximo a 1 for o valor melhor é o ajuste, 

aceitando-se valores próximos ou superiores a 0,90 como indicadores de ajuste do modelo 

(Hooper, Coughlan, & Mullen, 2008). 

CFI (Comparative Fit Index). Este é considerado um índice adicional de ajuste de 

modelo que funciona satisfatoriamente quando o tamanho da amostra é pequeno. Este 

índice admite que todas as variáveis latentes não são correlacionadas e compara a matriz 

de covariância da amostra com este modelo nulo. Assim como o GFI, este índice também 

varia de 0 a 1 e quanto mais próximo de 1 maior o ajuste do modelo aos dados. Tem se 

admitido valores superiores a 0,90 como uma medida adequada. 

RMSEA (Root-Mean-Square Error of Approximation). É considerado um 

indicador de “maldade de ajuste”, ou seja, valores altos indicam um modelo desajustado. 

Recomendam-se valores entre 0,05 e 0,08, admitindo-se até 0,10 como satisfatórios, 

desde que estejam no intervalo de 90% de confiança (IC90%) (Hooper et al., 2008).  

Além dos indicadores previamente mencionados, também foi utilizado outro 

indicador de consistência interna, o índice de confiabilidade composta (CC). Esta medida 

é utilizada em alternativa ao alfa de Cronbach que possui a limitação de ser influenciado 

pela quantidade de itens presentes na medida, tendendo a ser inflado quando o número de 
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itens é grande. É comumente aceito o valor de 0,70 como indicador da fidedignidade de 

uma medida. 

Na segunda parte deste estudo foram calculadas correlações e regressões, e por 

fim, no intuito de construir um modelo para testar a mediação utilizou-se o AMOS (na 

versão 20), utilizando-se do método de Bootstrap com 5.000 re-amostragens, observando-

se os efeitos diretos e indiretos das variáveis. 

6.2. Análise Fatorial Confirmatória das Escalas de Crença no Mundo Justo/Injusto. 

A primeira parte deste estudo teve ênfase psicometrista. Obedecendo aos objetivos 

previamente mencionados, foi executada uma Análise Fatorial Confirmatória para 

verificar a adequação dos resultados encontrados no Estudo 1. Especificamente, foi 

analisada a estrutura fatorial das medidas de Crença Pessoal no Mundo Justo Pessoal e 

Geral. Este procedimento permite uma conclusão mais robusta acerca da validade fatorial 

das medidas ora mencionadas, indicando também como os dados empíricos se ajustam ao 

modelo teórico proposto. 

6.2.1 Resultados  

Considerando a estrutura fatorial observada no estudo 1. Foi testada estrutura 

bifatorial da escala de CMJ, considerando seus fatores pessoal e geral, utilizando o 

método de estimação de Máxima Verossimilhança (Maximum Likehood). Foram obtidos 

os seguintes indicadores de ajuste: χ² (64) = 215,60, p < 0,001; χ²/df = 3,37; GFI = 0,90; 

AGFI = 0,85; CFI = 0,86; RMSEA = 0,08 (IC90% = 0,05 – 0,09). Contudo, depois de 

observar os índices de modificação (IM), decidiu-se reespecificar o modelo, já que foi 

observado que os itens 9 (Em geral, mereço o que me acontece) e 11 (Penso que, em 

geral, obtenho o que mereço) compartilhavam variância de erro (IM= 41,08). Depois de 

permitir esta covariação entre os erros os indicadores de ajuste do modelo foram os 
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seguintes: χ² (63) = 167,5, p < 0,001; χ²/df = 2,65; GFI = 0,92; AGFI = 0,89; CFI = 0,91; 

RMSEA = 0,07 (IC90% = 0,05 – 0,08). A Figura 5 mostra a estrutura fatorial da medida. 

 

Figura 5. Estrutura fatorial da escala de crença no mundo justo 

 

Todos os pesos fatoriais (Lambdas) foram positivos e diferentes de zero (λ ≠ 0; z 

> 1.96, p < 0,001), variando entre 0,45 (Item 01. As injustiças em qualquer área da vida 

(por exemplo, profissão, família, política) somente acontecem raramente) e 0,73 (Item 

10. Em geral, os acontecimentos de minha vida são justos). Como indicadores de 

consistência interna, o fator “crença geral no mundo justo” obteve um índice de alfa de 

Cronbach de 0,71 e confiabilidade composta de 0,73, enquanto o segundo fator “crença 
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pessoal no mundo justo” obteve alfa de Cronbach de 0,82 e Confiabilidade Composta de 

0,82. Após verificada a adequação do modelo fatorial aos dados, pode-se então verificar 

se as crenças no mundo justo possuem a capacidade de mediar a relação entre os valores 

humanos e a satisfação com a vida. 

6.3 Relação entre a crença no mundo justo, valores humanos e satisfação com a 

vida 

6.3.1 Delineamento e hipóteses 

A segunda parte deste estudo compreendeu um delineamento correlacional, de 

natureza ex post facto. Foram consideradas para tal duas variáveis antecedentes (valores 

humanos, crença no mundo justo e injusto) e uma variável consequente (satisfação com 

a vida). Neste sentido, coerente com o referencial teórico previamente apresentado e com 

os objetivos desta pesquisa, foram elaboradas as seguintes hipóteses: 

Hipótese 1. A satisfação com a vida se correlacionará mais fortemente com a crença no 

mundo justo pessoal que com a crença no mundo justo geral. 

Hipótese 2. A crença no mundo justo se correlacionará positivamente com a satisfação 

com a vida. 

Hipótese 3. A satisfação com a vida apresentará correlação negativa com a crença no 

mundo injusto. 

Hipótese 4. A subfunção normativa se correlacionará positivamente com a crença no 

mundo justo.  

 Hipótese 4a. A subfunção normativa se correlacionará positivamente com a 

crença no mundo justo geral. 

 Hipótese 4b. A subfunção normativa se correlacionará positivamente com a 

crença no mundo justo pessoal. 
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Hipótese 5. A subfunção interativa se correlacionará positivamente com a crença no 

mundo justo. 

 Hipótese 5a. A subfunção interativa se correlacionará positivamente com a crença 

no mundo justo geral. 

Hipótese 5b. A subfunção interativa se correlacionará positivamente com a crença 

no mundo justo pessoal. 

Hipótese 6. A subfunção normativa se correlacionará positivamente com a satisfação com 

a vida. 

Hipótese 7. A subfunção interativa se correlacionará positivamente com a satisfação com 

a vida. 

Hipótese 8. A subfunção existência se correlacionará positivamente com a satisfação com 

a vida. 

Hipótese 9.As crenças no mundo justo mediarão a relação entre os valores sociais e a 

satisfação com a vida. 

 Hipótese 9a.As crenças no mundo justo mediarão a relação entre a subfunção 

normativa e a satisfação com a vida. 

Hipótese 9b.As crenças no mundo justo mediarão a relação entre a subfunção 

interativa e a satisfação com a vida. 

6.3.2 Resultados 

6.3.2.1 Estatísticas descritivas  

Foram calculadas estatísticas descritivas (média e desvio padrão) para avaliar os 

índices decorrentes dos escores das escalas de crença no mundo justo e injusto, valores 

humanos e satisfação com a vida. A amostra considerada foi a mesma descrita na primeira 

parte deste estudo. Estes dados são mostrados na Tabela 12. 
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Tabela 12.  

Estatísticas descritivas dos escores de crença no mundo justo e injusto, valores humanos e 

satisfação com a vida 

  Média Desvio Padrão 

Crença no Mundo Justo 
Pessoal 4,03 0,76 

Geral 2,94 0,79 

Crença no Mundo Injusto  4,06 0,68 

Valores Humanos 

Interativa 5,64 0,81 

Normativa 5,03 1,17 

Suprapessoal 5,52 0,87 

Existência 6,00 0,86 

Experimentação 4,76 1,00 

Realização 4,76 1,02 

Satisfação com a Vida  4,97 1,12 

 

Como observado na Tabela 12, para a amostra brasileira os participantes 

apresentaram uma CMJ pessoal maior que a geral, sendo esta diferença estatisticamente 

significativa [t (292) = 24,08; p = 0,001]. Quantos aos valores humanos, as subfunções 

mais endossadas foram existência, interativa e suprapessoal, seguidos por normativa, 

experimentação e realização. A pontuação média em satisfação com a vida ficou acima 

da mediana empírica (3,5) na escala de Satisfação com a Vida. 

 

6.3.2.2 Correlação entre satisfação com a vida, crença no mundo justo/injusto e valores 

humanos 

 Foram realizadas análises de correlação r de Pearson entre os escores das escalas 

de satisfação com a vida, crenças no mundo/injusto e os valores humanos. A correlação 

foi definida como unicaudal, haja visto que as hipóteses previam um direcionamento 

específico do coeficiente de correlação. Estas análises foram realizadas previamente à 
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análise de regressão, com o escopo de delimitar quais análises seriam testadas no modelo 

preditivo. Os resultados são sumarizados na Tabela 13. 

  

Observa-se que a satisfação com a vida apresentou correlação positiva moderada 

com a CMJ, sendo maior para a CMJ pessoal (r = 0,43; p = 0,001) em relação a aquela 

geral (r = 0,33; p = 0,001), corroborando a hipótese 1 e 2, apresentando ainda correlação 

positiva baixa com a subfunção normativa (r = 0,20; p = 0,001) e interativa (r = 0,15; p 

= 0,001), corroborando as hipóteses 6 e 7. Ademais, a satisfação com a vida 

correlacionou-se negativamente com a crença no mundo injusto (r = -0,16; p = 0,001), 

corroborando a hipótese 3, e não apresentou qualquer correlação com a subfunção 

existência (r = 0,02; p = 0,371), deste modo a hipótese 8 não pode ser confirmada. 

Por sua vez a CMJ geral apresentou correlação positiva com a subfunção 

normativa (r = 0,25; p = 0,001) corroborando a hipótese 4a, no entanto não apresentou 

qualquer relação com a satisfação com a subfunção interativa (r = 0,05; p = 0,184), sendo 

Tabela 13.  

Correlação entre a satisfação com a vida, a crença no mundo justo/injusto e valores 

humanos 

Medidas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ESV      
    

2. CMJG 0,33**     
    

3. CMJP 0,43** 0,48**    
    

4. CMI 
-

0,15** 

-

0,33** 

-

0,20** 

  
    

5. INT 0,15** 0,05 0,09* 0,03  
    

6. NOR 0,20** 0,24** 0,10* 0,01 0,43** 
    

7. SUP 0,04 0,03 0,05 0,02 0,47** 0,32**    

8. EXI 0,01 -0,02 0,005 0,06 0,54** 0,40** 0,47**   

9. EXP -0,01 0,05 0,10* 0,03 0,35** 0,05 0,37** 0,28**  

10. REA 0,003 0,05 -0,01 0,05 0,25** 0,19** 0,45** 0,33** 0,49** 

Notas: 1. ESV - Escala de Satisfação com a Vida; 2. CMJG – Crença no Mundo Justo Geral; 3. CMJP 

– Crença no Mundo Justo Pessoal; 4. CMI – Crença no Mundo Injusto; 5. INT – subfunção Interativa; 

6. NOR – subfunção Normativa; 7. SUP – subfunção Suprapessoal; 8. EXI – subfunção Existencia; 9. 

EXP – subfunção Experimentação; 10. REA – subfunção Realização. 
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portanto a hipótese 5a refutada. No entanto, cabe ressaltar que a CMJ pessoal apresentou 

correlação tanto com estatisticamente significativa positiva tanto com a subfunção 

normativa (r = 0,10, p = 0,031) quanto com a subfunção interativa (r = 0,09, p = 0,045), 

corroborando as hipóteses 4b e 5b. Além disso, também apresentou uma correlação não 

hipotetizada com a subfunção experimentação (r = 0,10, p = 0,04). Posteriormente, foi 

realizada uma análise de regressão com o propósito de verificar o poder preditivo dos valores 

humanos e das crenças no mundo justo/injusto para explicar a satisfação com a vida, que será 

apresentada a seguir. 

6.3.2.3 Crenças no mundo justo como mediadores da relação entre valores humanos e 

satisfação com a vida 

 Com o objetivo de conhecer o poder preditivo do conjunto de valores e de crenças 

no mundo justo/injusto para explicar a satisfação com a vida, decidiu-se considerar todas as 

subfunções e crenças como variáveis antecedentes e a satisfação com a vida como variável 

critério, realizando, portanto, uma análise de regressão, adotando o método padrão (stepwise). 

Os resultados da análise podem ser observados na Tabela 14. 
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Tabela 14.  

Regressão Linear da satisfação com a vida, tomando os valores humanos, as crenças 

como variáveis preditoras no Brasil 

 Coeficientes Não-

Padronizados 

Coeficientes  

Padronizados 

t Sig. B Erro Padrão Β 

CMJG 0,20 0,09 0,14 2,100 0,03* 

CMJP 0,49 0,09 0,33 5,250 0,001* 

CMI -0,05 0,09 -0,03 -,568 0,570 

Interativa 0,22 0,09 0,15 2,242 0,026* 

Normativa 0,11 0,06 0,12 1,799 0,073 

Suprapessoal -0,04 0,08 -0,03 -,539 0,590 

Existencia -0,09 0,09 -0,06 -,956 0,34 

Experimentação -0,03 0,07 -0,03 -,490 0,624 

Realização -0,009 0,07 -0,008 -,119 0,905 

Notas: CMJG – Crença no Mundo Justo  Geral; CMJP – Crença no Mundo Justo Pessoal; CMI – Crença 

no Mundo Injusto; *significativo ao nível de 0,05. 

 

A partir da Tabela 14, é possível concluir que a satisfação com a vida foi predita 

por uma subfunção valorativa e por ambos os fatores da CMJ [R = 0,50, R² = 0,25; F (9, 

243) = 9,03, p < 0,001]: interativa (β = 0,16, t = 2,24, p = 0,026) relativa aos valores, e 

CMJ Pessoal (β = 0,33, t = 5,25, p < 0,001) e geral (β = 0,14, t = 2,10, p = 0,037). 

 Considerando os resultados das correlações, das análises de regressão e do 

referencial teórico previamente levantado, realizaram-se análises de mediação para a 

satisfação com a vida, tendo como variáveis independentes as subfunções valorativas e 

como variáveis mediadoras as crenças. O modelo hierárquico testado tem em conta as 

subfunções valorativas interativa e normativa, predizendo a satisfação com a vida, 

mediado pelas crenças no mundo justo pessoal e geral. Optou-se por considerar os valores 

normativos por estes terem se correlacionado com as crenças no mundo justo e satisfação 

com a vida nos estudos anteriores e também por este ter sido marginalmente significativo 

na análise de regressão realizada previamente (β = 0,12, t = 2,10, p = 0,037). 
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Para tanto, inicialmente verificou-se efeitos diretos das subfunções interativa (λ = 

0,08, IC 90% = -0,017/0,177, p = 0,169) e normativa sobre a satisfação com a vida (λ = 

0,16, IC 90% = 0,062/0,258, p < 0,005). Estes resultados demonstram que a subfunção 

interativa não apresentou efeito direto sobre a satisfação com a vida refutando a hipótese 

9b, sendo esta subfunção retirada do modelo posterior, no qual apenas foi considerada a 

subfunção normativa como variável preditora, incluindo agora as crenças no mundo justo 

pessoal e geral mediando o efeito descrito anteriormente, tal como pode ser atestado na 

Figura 6. 

 

Figura 6. Modelo de mediação testado para Satisfação com a Vida 

 

De acordo com o modelo de mediação testado, considerando o método de 

Bootstrap com 5.000 re-amostragens, verificaram-se efeitos indiretos da subfunção 

normativa (λ = 0,06, IC 90% = 0,025/0,11, p = 0,009). Observou-se ainda que a mediação 

é parcial, visto que os efeitos diretos da subfunção normativa seguem estatisticamente 

significativos (λ = 0,13, IC 90% = 0,05/0,21, p = 0,01), corroborando a hipótese 9a. Estas 
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análises indicam o poder explicativo dos valores humanos e das crenças do mundo justo 

predizendo a satisfação com a vida, sendo as crenças variáveis mediadoras da relação 

entre os valores e a satisfação.  

 

6.4 Discussão Parcial 

O presente estudo teve como objetivo geral testar um modelo de mediação em que 

a satisfação com a vida é explicada pelos valores humanos, tomando a CMJ como 

mediador desta relação. Como objetivos específicos pretendeu-se conduzir uma análise 

fatorial confirmatória entre as escalas de crença no mundo justo e injusto; verificar se 

existe relação entre a crença no mundo justo/injusto e a satisfação com a vida, verificar 

os correlatos valorativos da satisfação com a vida; e verificar quais subfunções valorativas 

apresentam relação com as crenças no mundo justo/injusto. 

Na primeira parte deste estudo foi demonstrado que a estrutura bifatorial da escala 

de CMJ mostrou-se adequada aos dados, apresentando índices de ajuste próximos ou 

superiores aqueles recomendados pela literatura (Byrne, 2010; Tabachnick & Fidell, 

2007). Logo, confia-se que este instrumento possa apresentar uma avaliação do quanto as 

pessoas acreditam que o mundo é justo no geral e também em sua própria vida, contando 

com indicadores adequados de validade fatorial e precisão. 

Já na segunda parte foram levantadas hipóteses que considerassem as variáveis 

investigadas no presente estudo. Considerando a primeira hipótese, que tratava da relação 

entre a satisfação com a vida com a CMJ pessoal e geral, observou-se que esta foi 

corroborada, visto que, o presente estudo, a satisfação com vida apresentou uma 

correlação mais forte com a CMJ pessoal que com aquela geral, confirmando os achados 

de outras pesquisas que propunham que a crença pessoal é mais forte para predizer o 

julgamento que as pessoas fazem em relação a satisfação com sua própria vida. Ressalta-
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se que tais correlações também permitiram corroborar a segunda hipótese, a qual tratava 

da existência da relação entre a satisfação com a vida e a CMJ (Benson & Ritter, 1990; 

Dalbert, 1993, Dalbert, 1998; Lerner & Somers, 1992, Lipkus et al., 1996). Tais achados 

também reforçam a premissa de Dzuka e Dalbert (2000), os quais afirmam que a CMJ 

tem importante papel como estratégia positiva e saudável de enfrentamento, uma vez que 

esta crença seria uma condição necessária para que a pessoa desenvolva um senso de 

justiça capaz de mediar efeitos adaptativos na saúde mental. 

No tocante a terceira hipótese, que buscava explorar a relação entre a satisfação 

com a vida e a crença no mundo injusto, esta foi corroborada. Estas duas variáveis 

apresentaram correlação negativa significativa, demonstrando que quanto mais as pessoas 

acreditam que o mundo em que vivem é injusto, com pessoas ruins obtendo bons 

resultados e pessoas boas passando por infortúnios, menor será a sua satisfação com a 

vida. Os resultados desta pesquisa são contrastantes com aqueles encontrados por Dalbert 

et al., (2001) em que não foi encontrada qualquer relação entre as variáveis, no entanto 

vão na mesma direção daqueles encontrados por Dalbert (1998). 

A hipótese 4 que se referia a relação entre a CMJ e a subfunção normativa também 

foi corroborada, reforçando a premissa de que pessoas que acreditam que o mundo é justo 

também procuram se pautar por valores que tornem este mundo o mais estável possível 

para se viver, valorizando a obediência as tradições, a hierarquia e contando também com 

o componente da religiosidade (Furnham & Procter, 1989; Gouveia, 2013). A respeito 

desta última Furnham e Procter (1989) demonstraram que quanto mais as pessoas 

acreditam em um mundo justo, mais forte é a sua fé na religião. Já a relação entre a 

religiosidade e a crença no mundo injusto é menos clara, visto que algumas pessoas 

tendem a questionar a religião e lutam com a questão de saber se Deus é ou não justo, por 



125 

 

isso não se pode concluir se acreditar num mundo injusto é indicativo de baixa 

religiosidade. 

A hipótese 5 foi subdividida em duas partes, visto que há diferenças entre a crença 

pessoal e geral no mundo justo. Esta hipótese versa sobre a relação da CMJ com a 

subfunção interativa, a qual somente foi corroborada para a CMJ pessoal. Parece 

importante discutir tais resultados em relação a uma das funções da CMJ: dota os 

indivíduos com a confiança de que eles serão tratados de maneira justa pelos demais 

(Dalbert, 2001). Pessoas que se pautam em valores interativos tendem a enfatizar a 

experiência afetiva compartilhada entre os indivíduos. Desta forma, não parece 

incongruente pensar que tais pessoas passem a acreditar mais fortemente que o mundo é 

justo, baseado nas relações de afeto e confiança que estabelecem com os demais, 

especialmente em contextos de socialização mais imediatos a vida do indivíduo, tais 

como sua relação com vizinhos, membros de grupos e familiares. 

As hipóteses 6 e 7 exploraram a relação entre a satisfação com a vida e as 

subfunções normativa e interativa. Ambas foram corroboradas demonstrando que pessoas 

que se pautam em valores sociais possuem maior nível de satisfação com a vida. No 

entanto, tais dados devem ser analisados com cautela, visto que esta relação pode ser 

influenciada pela congruência dos valores endossados pelo indivíduo e aqueles mais 

valorizados em seu contexto (Diener & Diener, 1995). Por exemplo, Diener et al. (2011) 

pontuam que as pessoas em sociedades religiosas atribuem maior peso a religiosidade 

quando fazem julgamentos acerca da satisfação com a vida, comparado aquelas que 

vivem em sociedades menos religiosas. 

A hipótese 8 que tratava da relação entre a satisfação com a vida e valores de 

existência foi refutada, uma vez que não houve qualquer relação. Esta havia sido 

hipotetizada baseada na teoria das necessidades de Maslow (1954), a qual afirma que as 



126 

 

necessidades psicológicas só podem ser satisfeitas se as necessidades mais básicas 

estiverem asseguradas. Logo em contextos com menor oferta de recursos, tais como o 

Brasil, poderia haver uma associação entre a satisfação de necessidades mais básicas de 

segurança e recursos com a satisfação com a vida (Veenhoven, 1991), no entanto, pelo 

menos em relação a prioridade valorativa, não foi observada tal relação. 

A hipótese 9, assim como a quinta, também foi subdividida para verificar se a 

CMJ seria capaz de mediar a relação entre os valores humanos e a satisfação com a vida. 

Somente a hipótese 9a foi corroborada, visto que somente a subfunção normativa teve 

efeitos diretos significativos com a satisfação com a vida. Este resultado é o principal 

produto apresentado nesta dissertação, apontando que os valores humanos, 

especificamente aqueles normativos, podem predizer a satisfação com a vida, sendo este 

efeito mediado pela CMJ. Em suma, considera-se que os objetivos desta dissertação 

foram alcançados. Na sessão a seguir é feita uma discussão geral, considerando todos os 

resultados encontrados nesta dissertação. 
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7.  DISCUSSÃO GERAL 
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A presente dissertação teve como objetivo principal testar um modelo de 

mediação em que a satisfação com a vida é explicada pelos valores humanos, tomando a 

CMJ como mediadora, contando com uma amostra transcultural, formada por 

participantes de cinco diferentes países (Argentina, Bélgica, Brasil, Bulgária e Chile). 

No intuito de atingir o objetivo principal ora apresentado foram definidos alguns 

objetivos específicos: 1) verificar os parâmetros psicométricos (validade fatorial e 

consistência interna) da escala de CMJ contando com itens que expressam a crença 

pessoal e geral; 2) explorar a relação entre a CMJ e os valores humanos em países de 

diferentes contextos culturais,  3) conduzir uma análise fatorial confirmatória entre as 

escalas de CMJ; 4) verificar se existe relação entre a crença no mundo justo/injusto e a 

satisfação com a vida; e  5) verificar os correlatos valorativos da satisfação com a vida. 

Coerentes com tais objetivos foram elaboradas nove hipóteses testadas no terceiro estudo. 

Os principais resultados desta dissertação serão discutidos agora, no entanto, antes de 

empreender tal tarefa, faz-se necessário discutir algumas limitações apresentadas no 

decorrer dos três estudos empíricos conduzidos. 

7.1. Limitações da pesquisa  

 Apesar das importantes contribuições teóricas trazidas por este estudo, faz-se 

necessário salientar que este não está livre de limitações, principalmente relacionadas a 

amostra e aos instrumentos utilizados. No que diz respeito à natureza amostral utilizada, 

esta foi escolhida por critérios de conveniência, sendo, portanto, não probabilística, o que 

não permite generalizar os resultados encontrados além do escopo do estudo (Cozby, 

2003). No entanto, ressalta-se que o objetivo do estudo não visa generalizar os resultados, 

mas sim estabelecer relações entre variáveis, contribuindo para o seu entendimento. 

Ainda em relação à amostra é necessário mencionar que em todos os estudos a amostra 

foi convidada a participar da pesquisa por meio das redes sociais e via e-mail, que diminui 
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a controle do pesquisador para que as respostas sejam dadas em ambientes adequados 

com condições aproximadamente semelhantes para todos os respondentes, entretanto vale 

mencionar que amostras provenientes da internet não têm apresentado resultados 

consistentes com os métodos de coleta tradicionais, não sendo afetados por respondedores 

repetitivos ou por aqueles que tenham a intenção de inviabilizar os resultados encontrados 

(Gosling et al., 2004). Ainda sobre o aspecto amostral, observa-se que os tamanhos 

amostrais entre os países foram desiguais, mas apresentaram número maior que 200, 

quantidade comumente recomenda para análises estatísticas mais robustas (Watkins, 1989). 

 Outra limitação importante refere-se ao caráter das medidas utilizadas, tratando-

se de medidas de auto-relato ou explícitas. Apesar de instrumentos deste tipo 

apresentarem resultados consistentes, estes estão sujeitos a vieses inerentes a este tipo de 

medida, visto que construtos tais como os valores, podem ser influenciados pela 

desejabilidade social (Schwartz, Verkasalo, Antonovsky, & Sagiv, 1997). Neste sentido, os 

participantes podem emitir respostas falsas com o objetivo de mostrar-se segundo o que 

seria aceitável socialmente. 

 Muito embora estas limitações apontem para pesquisas futuras em que se busque 

solucioná-las, babe frisar que elas não invalidam os resultados encontrados, uma vez que 

apresenta contribuições para o entendimento de relações pouco estudadas. Apesar de 

haver evidências da relação entre os valores humanos, a CMJ e a satisfação com vida 

entre si, estas variáveis não haviam ainda sido estudadas conjuntamente. Desta forma, a 

seguir serão discutidos os principais resultados encontrados nos estudos delineados.  

7.2 Resultados Principais 

 Os resultados obtidos por meio dos três estudos da presente dissertação trazem 

importantes contribuições para o entendimento da satisfação com a vida, sobretudo em 

relação aos seus correlatos valorativos e da influência da CMJ. Esta proposta de 
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investigação é pioneira e, apesar de já existirem estudos que tomem em conta apenas um 

par destas variáveis, pode servir de aporte teórico para entender quais construtos estão 

relacionados a aspectos humanos positivos, tais como a satisfação com a vida. Pensou-se 

uma sequência lógica em que, inicialmente fossem verificados os parâmetros 

psicométricos da escala de CMJ a ser utilizada, explorando, no estudo 2 sua relação com 

os valores humanos, finalizando analisando a relação entre os valores e a satisfação com 

a vida, tendo as crenças como mediadoras. 

 No estudo 1, buscou-se verificar se a versão da escala de CMJ proposta por 

Dalbert et al. (2001) apresentava evidências de validade e fidedignidade em contexto 

brasileiro. Uma versão desta contando somente com itens eu avaliavam esta crença em 

uma perspectiva geral já havia sido validada para o Brasil por Pimentel et al. (2010) e foi 

verificado um razoável índice de consistência interna contando com um único fator. Todavia, 

tendo em vista que a na literatura observa-se que a CMJ pessoal possuía ligação mais próxima 

com a satisfação com a vida, optou-se por incorporar sete novos itens a escala que avaliassem 

o quanto as pessoas acreditam que o mundo é justo em relação à sua própria vida, tal como 

feito por Dalbert et al. (2001). Os resultados demonstraram que os dados podem ser 

apresentados em uma estrutura com dois fatores, tal como na pesquisa de desenvolvimento 

original desta versão (Dalbert et al., 2001), apresentando índices de consistência interna 

adequados para a realização de pesquisas (Pasquali, 2003). 

 Já no estudo 2, procurou-se verificar os correlatos valorativos da CMJ, 

observando, além disso, quais subfunções poderiam predizer tais crenças, considerando 

uma amostra composta por quatro países de diferentes continentes e contextos culturais 

(América do Sul: Argentina e Chile, Europa: Bélgica e Bulgária). O principal intuito foi 

dirimir eventuais dúvidas que possam ter surgido com resultados apresentados por 

pesquisas anteriores. Por exemplo, Wolfradt e Dalbert (2003) observaram que as crenças 

no mundo justo possuem associação com valores de conformidade, característico da 
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subfunção normativa, enquanto Barbosa (2014) observou que as crenças possuem 

correlação com valores suprapessoais e interativos, apesar de terem sido baixas. 

 Os resultados demonstraram que as crenças no mundo justo apresentam relação 

com os valores normativos, o que pode ser observado nas amostras de todos os países 

investigados. Concordando com os autores que propõem que pessoas que acreditam que 

o mundo é um lugar justo também endossam valores que dão suporte a conformidade às 

regras sociais e obediência a autoridade (Feather, 1991; Furnham, 1991; Wolfradt & 

Dalbert, 2003). No entanto, esta não a única relação verificada, pois os dois países da 

América do Sul investigados apresentaram padrões de correlação semelhantes entre si, 

apresentando relação com as subfunções suprapessoal, existência, interativa e normativa. 

Já os países da Europa, apresentaram padrões de correlação distintos entre si, sendo que 

na Bélgica, além da subfunção normativa, a CMJ teve relação com os valores interativos 

e uma relação que não havia sido verificada em estudos anteriores, com os valores de 

realização. Já a Bulgaria as relações foram com a subfunção interativa, normativa e 

experimentação. 

Por fim, no estudo 3 buscou-se verificar se as crenças no mundo justo poderiam 

mediar as relações entre os valores humanos e a satisfação com a vida em uma segunda 

amostra brasileira. Antes disso, foi verificado se a estrutura bifatorial da escala de CMJ 

mostrava-se adequação. Observou-se que, de fato, o modelo com dois fatores, apresentou 

índices de ajuste próximos ou superiores aqueles recomendados pela literatura (Byrne, 

2010; Tabachnick & Fidell, 2007).  

Ainda no estudo 3, foram executados testes de correlação para as três variáveis 

estudadas. Observou-se que a satisfação com a vida apresentou correlação positiva com 

as subfunções interativa e normativa e com as crenças no mundo justo geral e pessoal, 

além de correlação negativa com a crença no mundo injusto. Tal relação com os valores 
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já havia sido observada num estudo realizado por Chaves (2003) com amostra brasileira 

e contrastam com os achados de Sortheix e Lönqqvist (2014) que, em sua pesquisa, 

observaram que os valores de tradição e conformidade apresentaram correlação negativa 

com a satisfação com a vida em países com índices mais baixos de desenvolvimento 

humano. 

Aa crenças no mundo justo apresentaram relação com as subfunções interativa, 

experimentação e normativa, sendo de maior magnitude com este último. Estas relações 

já haviam sido observadas no estudo 2 e em estudos anteriores já mencionados (Feather, 

1991; Furnham, 1991; Wolfradt & Dalbert, 2003). Portanto pareceu coerente testar um 

modelo em que as crenças no mundo justo pessoal e geral mediam a relação entre os 

valores normativos e a satisfação com a vida. Os resultados demonstraram que, de fato, 

existe mediação, sendo esta indireta, haja visto que com a entrada das crenças no modelo, 

a subfunção normativa continuou apresentando relação direta com a satisfação com a 

vida. Portanto confia-se que os objetivos da presente dissertação foram alcançados, 

restando neste momento discutir os direcionamentos futuros que podem ser oferecidos a 

luz dos resultados encontrados. 

 

7.3. Direções Futuras e Conclusão 

 Tomando como base os resultados encontrados e as limitações apresentadas, 

foram consideradas possibilidades futuras. Uma delas reside na possibilidade de 

equilibrar o número de participantes oriundos de cada país estudado. Para superar 

limitações relacionadas a natureza dos estudos correlacionais poderia proceder-se um 

estudo experimental em que a CMJ fosse manipulada, observando se isto seria suficiente 

para que se apresentasse uma modificação no julgamento da satisfação com a vida. 

Estudos de natureza experimental tem sido desenvolvidos em contexto internacional 
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(Callan, Ferguson, & Bindemann, 2013; Hafer, 2000; Murray, Spadafore, & McIntosh, 

2005) e nacional (Modesto, 2014), utilizando-se de diferentes estratégias para 

manipulação da CMJ. 

 Em relação ao instrumento validado na presente dissertação, sugere-se que sejam 

realizados novos estudos que observem a invariância fatorial da medida, para amostras 

de diferentes países, além de verificar a invariância em relação ao sexo e outras variáveis 

demográficas importantes, tais como renda, e situação conjugal. Além disso também pode 

ser verificada evidência de validade teste-reteste para obter mais confiança de que os 

instrumentos utilizados mensuram adequadamente o construto investigado. 

 Sabe-se também que os valores humanos e a CMJ não seriam os únicos construtos 

capazes de explicar a satisfação com vida, abrindo a possibilidade de analisar a 

contribuição de outros construtos, a exemplos dos traços de personalidade. Muitos 

estudos, partindo de um modelo topo-base, tem demonstrado os traços de personalidade 

ou temperamento do indivíduo são um forte determinante dos julgamentos da satisfação 

com a vida, que por sua vez influenciavam a satisfação em domínios específicos da vida 

(para uma revisão ver Deneve & Cooper, 1998). 

 Tendo em vista os resultados apresentados, confia-se que a presente dissertação 

contribui para o entendimento da satisfação com a vida e da CMJ, sendo esta última ainda 

pouco explorada no Brasil. Não obstante, não foi objetivo da presente dissertação esgotar 

o entendimento das relações entre as variáveis estudadas, logo, espera-se que esta possa 

suscitar novas discussões a respeito destas temáticas e auxiliar no desenvolvimento de 

novas investigações sobre os explicadores da satisfação com a vida e bem-estar subjetivo. 
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ANEXO I – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Satisfação com a vida, uma explicação a partir da crença no mundo justo e nos 

valores humanos 

Prezado(a) colaborador(a), 

Esta pesquisa é sobre mídias sociais e está sendo realizada pelo pesquisador 

Anderson Mesquita do Nascimento com o propósito de conhecer a relação entre as 

crenças que se tem sobre o mundo o justo, os valores que se endossam e sua influência 

na satisfação com a vida.  

Solicitamos a sua colaboração para participar desta pesquisa e esclarecemos que 

a pesquisa possui um caráter voluntário, e a mesma não acarretará nenhum dano físico ou 

psicológico, e assim garantirá a cada participante o sigilo de suas identidades. Ademais, 

são previstos riscos mínimos a colaboração nesta pesquisa, visto que a medida pode gerar 

desconforto psicológico e constrangimento, frente à aplicação dos instrumentos. Caso o 

participante venha a sentir algum desconforto, a mesma será imediatamente interrompida 

pelo participante. Apesar da existência de riscos mínimos, os benefícios proporcionados 

serão superiores. Quanto aos benefícios, esta pesquisa permitirá descobrir questões 

relacionadas ao perfil valorativo e das crenças com maior predisposição a ter uma baixa 

ou alta satisfação com a vida. 

Para que você possa respondê-lo com a máxima sinceridade e liberdade, queremos 

lhe garantir o caráter anônimo e confidencial de todas as suas respostas. Contudo, antes 

de prosseguir, de acordo com o disposto nas resoluções 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde, faz-se necessário documentar seu consentimento. 

CONSENTIMENTO  

Ao clicar no botão “Próximo”  eu, após ter sido informado sobre a finalidade da pesquisa 

“Satisfação com a vida, uma explicação a partir da crença no mundo justo e nos valores 

humanos” e após ter lido os esclarecimentos prestados anteriormente no presente Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, CONCORDO em participar do presente estudo, 

permitindo que os dados obtidos sejam utilizados para os fins da pesquisa, estando ciente 

que os resultados serão publicados para difusão e progresso do conhecimento científico e 

que minha identidade será preservada.  

 

 

 

Contato da pesquisadora responsável:  

Mestrando Anderson Mesquita do Nascimento 

Endereço: José Alexandre de Lira, 285 – Bancários – João Pessoa - PB 

Telefone: (83) 99689-4012  

Email: anderson-mesquita@hotmail.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa do CCS 

Universidade Federal da Paraíba 

CAMPUS I, Cidade Universitária 

CEP: 58.051-900 

Fone: 3216-7791 

eticaccsufpb@hotmail.com 
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ANEXO II – Escalas de Crença no Mundo Injusto  

 

INSTRUÇÕES. A seguir se apresentam frases que representam maneiras de pensar, sentir 

ou comportar-se no dia a dia. Possivelmente, você poderá concordar com algumas delas e 

discordar com outras. Por favor, leia com atenção cada uma das frases e clique em um dos 

números da escala de resposta ao lado, segundo seu grau de acordo ou desacordo. Tenha em 

conta a escala de resposta a seguir. 

 
1 2 3 4 5 6 

Discordo 

totalmente 

Discordo Ligeiramente 

Discordo 

Ligeiramente 

Concordo 

Concordo Concordo 

totalmente 

 

01. _____ Sinto que várias pessoas têm um destino injusto.  

02. _____ Penso que mesmo decisões importantes são muitas vezes injustas  

03. _____ No geral, acredito que o mundo é um lugar injusto.  

04. _____ Sinto que as pessoas muitas vezes não são compensadas pelas injustiças 

que sofrem.  

05. _____ Penso que as pessoas boas são sempre injustiçadas.  

06. _____ Percebo que a vida é cheia de injustiças, não importa o que você faça.  
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ANEXO III – Escala Geral de Crença no Mundo Justo Pessoal e Geral. 

INSTRUÇÕES. A seguir se apresentam frases que representam maneiras de pensar, sentir 

ou comportar-se no dia a dia. Possivelmente, você poderá concordar com algumas delas e 

discordar com outras. Por favor, leia com atenção cada uma das frases e clique em um dos 

números da escala de resposta ao lado, segundo seu grau de acordo ou desacordo. Tenha em 

conta a escala de resposta a seguir: 

1 2 3 4 5 6 

Discordo 

totalmente 

Discordo Ligeiramente 

Discordo 

Ligeiramente 

Concordo 

Concordo Concordo 

totalmente 

 

01. _____ As injustiças em qualquer área da vida (por exemplo, profissão, família, 

política) somente acontecem raramente.  

02. _____ Em minha vida a injustiça acontece raramente. 

03. _____ Creio que a maior parte do que me acontece é justo. 

04. _____ A justiça sempre vence a injustiça. 

05. _____ Em geral, os demais me tratam de uma maneira justa. 

06. _____ As pessoas procuram ser justas quando tomam decisões importantes. 

07. _____ Ao longo da vida, as pessoas acabam sendo recompensadas pelas 

injustiças sofridas. 

08. _____ As decisões que os demais tomam com respeito de mim são justas. 

09. _____ Em geral, mereço o que me acontece. 

10. _____ Em geral, os acontecimentos de minha vida são justos. 

11. _____ Penso que, em geral, obtenho o que mereço. 

12. _____ Basicamente, o mundo que vivemos é justo. 

13. _____ Em geral, as pessoas merecem o que lhes acontece. 
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ANEXO IV – Questionário dos Valores Básicos – 18 itens (QVB- 18) 

INSTRUÇÕES. Por favor, leia atentamente a lista de valores descritos a seguir, 

considerando seu conteúdo. Utilizando a escala de resposta abaixo, indique com um 

número no espaço ao lado de cada valor o grau de importância que este tem como um 

princípio que guia sua vida.  

1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente 

não 

importante 

Não 

importante 

Pouco 

importante 

Mais ou 

menos 

importante 

Importante 
Muito 

importante 

Totalmente 

importante 

01.____PRAZER. Desfrutar da vida; satisfazer todos os seus desejos. 

02.____ÊXITO. Obter o que se propõe; ser eficiente em tudo que faz. 

03.____APOIO SOCIAL. Obter ajuda quando a necessite; sentir que não está só no 

mundo. 

04.____CONHECIMENTO. Procurar notícias atualizadas sobre assuntos pouco 

conhecidos; tentar descobrir coisas novas sobre o mundo. 

05.____EMOÇÃO. Desfrutar desafiando o perigo; buscar aventuras. 

06.____PODER. Ter poder para influenciar os outros e controlar decisões; ser o chefe de 

uma equipe. 

07.____AFETIVIDADE. Ter uma relação de afeto profunda e duradoura; ter alguém 

para compartilhar seus êxitos e fracassos. 

08.____RELIGIOSIDADE. Crer em Deus como o salvador da humanidade; cumprir a 

vontade de Deus. 

09.____SAÚDE. Preocupar-se com sua saúde antes de ficar doente; não estar enfermo. 

10.____SEXUALIDADE. Ter relações sexuais; obter prazer sexual. 

11.____PRESTÍGIO. Saber que muita gente lhe conhece e admira; quando velho receber 

uma homenagem por suas contribuições. 

12.____OBEDIÊNCIA. Cumprir seus deveres e obrigações do dia a dia; respeitar aos 

seus pais e aos mais velhos. 

13.____ESTABILIDADE PESSOAL. Ter certeza de que amanhã terá tudo o que tem 

hoje; ter uma vida organizada e planificada. 

14.____CONVIVÊNCIA. Conviver diariamente com os vizinhos; fazer parte de algum 

grupo, como: social, esportivo, entre outros. 

15.____BELEZA. Ser capaz de apreciar o melhor da arte, música e literatura; ir a museus 

ou exposições onde possa ver coisas belas. 

16.____TRADIÇÃO. Seguir as normas sociais do seu país; respeitar as tradições da sua 

sociedade. 

17.____SOBREVIVÊNCIA. Ter água, comida e poder dormir bem todos os dias; viver 

em um lugar com abundância de alimentos. 

18.____MATURIDADE. Sentir que conseguiu alcançar seus objetivos na vida; 

desenvolver todas as suas capacidades. 
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ANEXO V – Escala de Satisfação com a Vida (ESV) 

INSTRUÇÕES. Abaixo você encontrará cinco afirmações com as quais pode ou não 

concordar. Usando a escala de resposta a seguir, que vai de 1 a 7, indique o quanto 

concorda ou discorda com cada uma; escreva um número no espaço ao lado da afirmação, 

segundo sua opinião. Por favor, seja o mais sincero e honesto possível nas suas respostas. 

 

   7 = Concordo Totalmente 

   6 = Concordo 

   5 = Concordo Ligeiramente 

   4 = Nem Concordo nem Discordo 

   3 = Discordo Ligeiramente 

   2 = Discordo  

   1 = Discordo Totalmente 

 

01._____ Na maioria dos aspectos, minha vida é próxima ao meu ideal. 

02._____ As condições da minha vida são excelentes. 

03._____ Estou satisfeito (a) com minha vida. 

04._____ Dentro do possível, tenho conseguido as coisas importantes que quero na vida. 

05._____ Se pudesse viver uma segunda vez, não mudaria quase nada na minha vida. 
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ANEXO VI- Carta de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

 


