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RESUMO - Este artigo tem por objetivo apresentar a evolução conceitual dos
valores e a teoria proposta para a estrutura universal dos valores humanos.
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Correntes filosóficas: o suporte da teoria de valores
Os valores têm sido estudados desde épocas remotas. No século V a.C.,
iniciou-se com Protágoras a reflexão sobre a natureza dos valores. Aristóteles traz
a reflexão sobre a necessidade de distinguir o substantivo daquilo que lhe é
adjetivado: há que se entender o que é universal, abstraindo-se as particularidades de cada ser para a compreensão dos fenômenos humanos. Os gregos e os
romanos compreendiam os valores divididos em três categorias: valores intelectuais (a verdade), estéticos (a beleza) e morais (o bem)1.
Para Sartre (1938/1964), “o valor nada mais é do que o sentido escolhido”
(p.6). Isso reflete um ponto essencial na natureza do estudo dos valores: a liberdade
do homem em traçar suas escolhas, de acordo com aquilo em que acredita. Ao
escolher a si mesmo, o homem escolhe o universalmente humano, afirmando o
valor e a responsabilidade da escolha.
Allport, Vernon e Lindzey (citados por Rodrigues, 1991) propuseram os
seguintes valores: 1) teoria: ênfase em aspectos racionais, críticos, empíricos e
busca da verdade; 2) estética: harmonia, beleza de formas e simetria; 3) praticidade:
utilidade e pragmatismo, dominância de enfoques de natureza econômica; 4)
atividade social: altruísmo e filantropia; 5) poder: influência, dominância e exercício
do poder; 6) religião: aspectos transcendentes e procura de um sentido para a
vida.
Pepper (1958) sugere que se inclua a “sobrevivência” como valor. Para este
autor, uma definição de valores que não a considerasse seria irrealista, pois os
homens e a sociedade sempre consideram segurança e sobrevivência em suas
tomadas de decisão e no desenvolvimento de padrões sociais.
Para Rokeach (1973), os valores têm componentes cognitivos (saber a maneira
correta ou mais aceitável de comportar-se), afetivos (ser favorável ou contra) e
comportamentais (passar a intervir na ativação ou na condução de uma ação).
Schwartz e Bilsky (1987) definem valores como “(a) são conceitos ou crenças; (b) sobre objetivos ou comportamentos desejáveis; (c) que transcendem situações específicas; (d) guiam a seleção ou avaliação de comportamentos ou
eventos; (e) são ordenados por sua relativa importância” (p.551).
Os valores implicam necessariamente uma preferência, uma escolha entre o
que tem valor e o que não tem2. A organização hierárquica dos valores pressupõe
que o indivíduo não se relaciona com o mundo como mero observador, mas como
ator que participa e que se envolve nele3. Contudo, pesquisadores alertam para a
1
2

228

TAMAYO, 1988.
TAMAYO, 1988.

Univ. Ci. Saúde, Brasília, v. 3, n. 2, p. 227-248, jul./dez. 2005

A estrutura universal dos valores humanos

complexidade e a dificuldade de conceituar valores pela sua natureza abstrata e
polêmica, questionando a relatividade do conceito4.

O sistema de valores: as contribuições de Rokeach
Rokeach (1973) propõe o estudo dos valores em forma de sistema, estabelecendo cinco postulados: 1) O número total de valores que uma pessoa possui é
relativamente pequeno; 2) Todos os homens, de todos os lugares, possuem basicamente os mesmos valores, mas em graus diferentes; 3) Os valores são organizados em um sistema; 4) Os antecedentes dos valores humanos são traçados pela
cultura, pela sociedade e suas instituições e pela personalidade; 5) As conseqüências dos valores humanos podem ser manifestadas em todos os fenômenos que
os pesquisadores acharem importante investigar e entender.
Um sistema de valores é uma organização aprendida, ao longo da experiência e de maturação, de princípios ou normas que ajudam a escolher entre alternativas, resolver conflitos e tomar decisões.
“Um valor é uma crença duradoura de que um modo de conduta ou finalidades de existência são pessoalmente ou socialmente preferidos em oposição
ou contrário a outros modos de conduta ou finalidades de existência. Um sistema de valores é uma organização duradoura de crenças considerando preferidos modos de conduta ou finalidades de existência ao longo de um contínuo de
relativa importância”5.
Para o autor, a vantagem de pensar em um sistema de valores é que se pode
identificá-los mais facilmente, desta forma organizada, em variáveis dependentes
ou independentes. São dependentes enquanto resultados de toda a cultura, instituições
e pressões/ forças sobre o indivíduo, e independentes no sentido de surtir efeito
em todas as áreas do empenho humano. Variações nas experiências pessoal, cultural
e da sociedade podem gerar diferenças nos sistemas de valores, em relação a
prioridades, mas o sistema de valores, como um todo, é relativamente estável ao
longo do tempo.
Rokeach determina a separação dos valores em terminais, para as desejáveis
finalidades de existência, e instrumentais, para os modos de conduta. Os valores
terminais podem ser centrados no indivíduo ou na sociedade e são motivadores
3
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Tabela1. Escala de Valores de Rokeach

Valores terminais

Valores instrumentais

Uma vida
confortável

Harmonia
interior

Ambicioso

Independente

Uma vida
excitante

Amor maduro

Mente aberta

Intelectual

Sentimento de
realização

Segurança
nacional

Capaz

Lógico

Um mundo de
paz

Prazer

Alegre

Amoroso

Um mundo de
beleza

Salvação

Limpo

Obediente

Igualdade

Auto- respeito

Corajoso

Polido

Segurança
familiar

Reconhecimento social

Indulgente

Responsável

Liberdade

Amizade
verdadeira

Prestativo

Controlado

Felicidade

Sabedoria

Honesto

Imaginativo

porque representam as grandes metas do ser humano, além das necessidades imediatas. Esses valores são escritos na forma de substantivos. Os valores instrumentais podem ser morais ou de competência, motivados pelas formas idealizadas de
comportar-se para atingir as metas. Esses valores são escritos como adjetivos.
Esta lista de valores é apresentada com breves frases explicativas do
significado de cada valor. Pede-se às pessoas para elaborar uma hierarquia de
valores, condicionada aos princípios que guiam suas vidas. Nos anos 70 e
80, o inventário de valores de Rokeach foi a escala mais aplicada nas pesquisas6.
Os autores citam outros instrumentos utilizados naquela época: Chinese Value
Survey, Bond, 1988; Goal and Social Values Inventory, Braithwaite and Law,
1985; Value Survey Module, Hofstede, 1980; 12-item scale plus Rokeach Value
Survey, Inglehart, 1981,1985. No entanto, conforme aponta Tamayo (1994), vários
6
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pesquisadores criticam o modelo ordinal da escala de Rokeach e a sua estratégia de classificação em hierarquia. Para Rohan (2000), a escala é uma lista de
palavras desconectadas que, sem uma teoria estrutural como base, torna impossível entender as conseqüências das altas prioridades dadas a um valor
ao invés de outro.

A teoria da estrutura universal dos valores humanos
Schwartz e Bilsky (1987) constroem a teoria dos tipos universais de
valores, segundo o critério de que os valores são representações cognitivas
de três exigências universais que preexistem a qualquer indivíduo: (a)
necessidades biológicas, (b) exigências de coordenação interpessoal, (c)
demandas sociais para sobrevivência e bem-estar em grupo.
Na primeira pesquisa, os autores apresentam definições conceituais e
operacionais com base na literatura e em experiências empíricas7. Tomam como
base o sistema de valores de Rokeach e propõem sete domínios motivacionais.
Mapeiam os valores de acordo com os interesses a que servem (individualista
x coletivista) e o tipo de objetivo a que se referem (terminal x instrumental).
Esses sete domínios propostos são: prazer, segurança, realização, autodireção,
pró-social, conformidade restritiva e maturidade.
Para testar a nova teoria, os pesquisadores aplicaram a Escala de Rokeach
com 36 valores (18 instrumentais e 18 terminais) em Israel e na Alemanha
Ocidental, pedindo que os sujeitos da amostra classificassem cada valor como
“princípios que guiam suas vidas”, utilizando-se de uma escala de sete pontos
e classificando cada um de acordo com a escala de importância. Na escala
original de Rokeach, os sujeitos traçam hierarquização de todos os valores
em conjunto, de 1 a 36.
A análise dos dados é realizada de acordo com a Smallest Space Analysis
(SSA), de Guttman (1968). Essa é uma técnica não-paramétrica que apresenta
matriz de similaridades em duas dimensões, representando cada um dos valores
como pontos em um espaço multidimensional onde as distâncias entre eles
refletem as relações empíricas sobre os valores mensurados. Valores distantes
implicam oposição, e valores próximos, similaridades conceituais. A partir
da projeção da matriz, são desenhadas as “fronteiras”, formando grupos nos
quais os valores refletiriam as mesmas metas motivacionais.
As sete regiões confirmam-se, e emerge uma possível região que seria a
oitava: poder social. Os pesquisadores notam que algumas regiões têm como suporte
7
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relações sociais tranqüilas, com ênfase no coletivo (segurança, conformidade restritiva
e pró-social), enquanto outras concernem com autopromoção, dando ênfase ao plano
individualista (prazer, realização) e, ainda, um terceiro grupo é formado por aqueles
domínios que expressam o fato de as pessoas sentirem-se confortáveis e conhecedoras
de suas capacidades por meio da maturidade e da experiência de vida (maturidade e
autodireção), região na qual os interesses servem aos aspectos tanto individuais como
coletivos (mistas). Estes domínios motivacionais, classificados em dimensões
individualistas, coletivistas e mistas, acrescentam a terceira dimensão aos estudos
transculturais anteriores, nos quais as diferentes culturas foram classificadas como
coletivistas ou individualistas.
Trata-se de organização conceitual de valores com base em similaridades e
diferenças. Se as distâncias entre os valores são grandes, é contraditório dizer que o
sujeito possa ter atribuído em dois domínios antagônicos, simultaneamente, os mesmos
escores. Ao contrário, se as distâncias são próximas, isto demonstra alta prioridade
em ambos os valores, e estes são compatíveis.
Referem-se como benefícios desta teoria da estrutura dos valores: a) o impacto
dos valores como variáveis independentes (explanatórias), nas quais atitudes e
comportamentos podem ser preditos, identificados e interpretados; b) os efeitos de
diferentes variáveis estruturais individuais e sociais (economia, política, religião,
etnia, família, entre outros) nos valores enquanto variáveis dependentes, esses efeitos
podem ser igualmente definidos, preditos, identificados e interpretados; c) a
possibilidade de replicação em comparações transculturais, verificando-se a similaridade
e as diferenças entre domínios de valores.
Em um segundo estudo, Schwartz e Bilsky (1990) examinam a estrutura dos
valores humanos, ampliando o âmbito da pesquisa com amostras da Austrália, Finlândia,
Hong Kong, Espanha e Estados Unidos. Os pesquisadores utilizam 56 valores, incluindo
21 à lista original de Rokeach. A análise é novamente realizada pelo método SSA e,
como teste, é feita análise fatorial que resulta em fatores bipolares relacionados apenas
aos pares dos domínios motivacionais propostos. Conclui-se que a análise fatorial
apresenta menor consistência para comparar as amostras, uma vez que dificulta a
divisão dos domínios adjacentes, por não considerar suas diferenças particulares. As
análises revelam a manutenção dos sete distintos domínios motivacionais. O domínio
poder social, estudado apenas na amostra de Hong Kong, também emerge.
Em 1992, Schwartz apresenta novo estudo com amostras de 20 países, revisando
a teoria proposta anteriormente, acrescentando modificações e extensões e introduzindo
novos valores, tomando como sujeitos os grupos culturais, a fim de verificar se as
dimensões dos valores que foram significativas nos estudos anteriores poderiam
ser replicadas em nível cultural8.
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Tabela 2. Os Tipos Motivacionais de Valores.

Tipo
motivacional

Metas motivacionais

Autodireção

Pensamento e ações independentes escolher, criar e explorar.

Estimulação

Excitação, novidade e mudança na vida.

Hedonismo

Prazer e gratificação sensual para si
mesmo.
Ênfase em demonstrar competência para
obter aprovação social. É definido pelo
reconhecimento social e pela admiração.

Realização
Poder

Segurança

Valores
Criatividade,
liberdade, curioso,
independente.
Audacioso, uma vida
variada, uma vida
excitante.
Prazer, gozar a vida.
Ambicioso, sucesso,
capaz, influente.

Autoridade,
Alcançar status social e prestígio,
p
controlar ou dominar pessoas e recursos. rercoospnheericdiamdeen,toposdoecria, l.
Ordem social,
Segurança, harmonia e estabilidade em
s
egurança familiar,
relação à sociedade, em seus
s
egurança nacional,
relacionamentos e consigo mesmo.
r
e
ciprocidade de
Deriva da necessidade de sobreviver
f
a
v
ores, limpo, senso
fisicamente e evitar ameaças.
de pertencer.

Restrição de ações, inclinações e
i
pulsos que possam prejudicar os
Conformidade om
utros e/ou violar expectativas e normas
sociais.
Respeito, comprometimento, aceitação
Tradição
de costumes e idéias que uma cultura ou
religião impõe ao indivíduo.
Preservação e promoção do bem- estar
Benevolência das pessoas que estão em freqüente
contato.
Entendimento, apreciação, tolerância e
proteção do bem- estar de todas as
Universalismo pessoas e da natureza. Deriva de todas
as necessidades de sobrevivência dos
grupos e dos indivíduos.

Obediente,
autodisciplinado
polidez, honrar os pais
e os mais velhos.
Tradição, humilde,
devoto, aceitação,
moderado.
Prestativo, leal,
indulgente, honesto,
responsável, amizade.
Mente aberta, justiça
social, Igualdade, um
mundo em paz, um
mundo de beleza,
união com a natureza,
sabedoria.
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Entre as modificações propostas, os domínios motivacionais passam a ser
do tipo motivacionais de valores (TMV). O autor renomeia três dos oito tipos
propostos anteriormente, refinando seus sentidos e acrescenta outros tipos, alguns
como desdobramentos conceituais dos anteriores.
É postulado, ainda, o décimo-primeiro tipo motivacional, a espiritualidade,
que tem como meta um sentido na vida e a harmonia interior para transcender a
realidade do dia-a-dia. Porém, a espiritualidade não se confirma enquanto região,
o que indica duas hipóteses: ou não é um princípio orientador para todas as pessoas,
ou está embutida em outros valores (benevolência, tradição e universalismo).
O autor aprimora a metodologia, desenvolvendo medidas quantitativas para
mensurar a semelhança da estrutura nas diversas culturas: pequenas inversões na
ordem dos valores adjacentes, chamadas de “movimentações”, que valeriam 0,5
cada uma. O escore máximo encontrado é de 3 pontos na pesquisa (na amostra
asiática).
Para a análise dos dados, são desenvolvidos alguns critérios: sujeitos que
respondem com grau 7 (sete) – suprema importância – mais de 21 vezes, ou respondem
outros escores mais que 35 vezes, e, ainda, responderam menos que 41 valores
devem ser excluídos. Pesquisadores locais podem incluir novos valores, contanto
que os separem por, pelo menos, outros dois valores de outro tipo motivacional
e, caso seja apenas um, que o insira no final da lista de terminais ou de instrumentais.
Para decidir se seria válido, o TMV desenhado na análise (SSA) deve ter
60% dos valores postulados a priori, não mais que 33% de valores constituintes
de outros tipos e, pelo menos, 70% de todos os valores nas regiões postuladas.
Se esses critérios acima não forem encontrados, pode ser formada uma região pela
combinação de tipos de valores, respeitando-se que devem conter, pelo menos,
50% dos valores postulados para cada tipo e 70% dos valores que refletem as
metas dos dois tipos. Caso estes critérios sejam satisfeitos, a existência do TMV
em determinada amostra não é confirmada. Nos resultados da pesquisa, 67,5%
da amostra identificam os dez tipos motivacionais postulados, e 92,5% identificam,
pelo menos, oito TMVs9.
Em relação às dimensões de ordem superior, a primeira dimensão refere-se
ao conflito entre interesses individuais e coletivos. Além disso, é acrescentada
mais uma dimensão: abertura à mudança x conservação (Quadro 3).
Schwartz postula que os valores, ao integrar um contínuo de relações, têm
estrutura circular (Figura 1) na qual TMVs adjacentes apresentam ênfases similares:
8
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Tabela 3. A organização das dimensões bipolares e fatores de segunda ordem.

Dimensão 1

Dimensão 2

Fatores de 2ª
ordem

Tipos
motivacionais

Meta motivacional

Abertura à
mudança
X
Conservação

Estimulação,
Autodireção
X
Segurança,
Conformidade
e Tradição

Seguir os seus próprios interesses
intelectuais e afetivos por caminhos
incertos e ambíguos em oposição à
tendência a preservar o status quo
e a segurança que gera no
relacionamento com os outros e
com as instituições.

Autopromoção
X
Autotranscendência

Poder e Autorealização
X
Benevolência e
Universalismo

Promover interesses próprios,
mesmo às custas dos outros, em
oposição à transcendência de
preocupações egoístas e promover
o bem- estar dos outros e da
natureza.

a) poder e realização: estima e superioridade social;
b) realização e hedonismo: foco na auto-satisfação;
c) hedonismo e estimulação: desejo de provocar afetividade e prazer;
d) estimulação e autodireção: interesses intrínsecos em inovações e domínio;
e) autodireção e universalismo: confiança no próprio julgamento e aceitação das diversidades da existência;
f) universalismo e benevolência: promoção do bem-estar dos outros e
transcendência dos interesses egoístas;
g) benevolência e conformidade: comportamento normativo para promoção
e manutenção de relacionamentos próximos;
h) benevolência e tradição: devoção de um em prol do grupo;
i) tradição e conformidade: subordinação em prol de imposições/ expectativas sociais;
j) tradição e segurança: preservação de convenções sociais para segurança;
9
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k) conformidade e segurança: ordem e harmonia nas relações.
l) segurança e poder: relações e recursos contra incertezas.
No Brasil, Tamayo e Schwartz (1993) desenvolvem pesquisa com amostra
de estudantes e professores a fim de confirmar a teoria da estrutura dos valores
humanos. Um aspecto a ser destacado é a inserção de quatro valores considerados
peculiares aos brasileiros: dois deles são instrumentais – esperto (driblar obstáculos
para conseguir o que quero) e sonhador (ter sempre visão otimista do futuro); e
dois são terminais – vaidade (preocupação e cuidado com a aparência) e trabalho
(modo digno de ganhar a vida). A meta motivacional de sonhador é evitar ou
reduzir o impacto das frustrações pela visão otimista do mundo; a de esperto é o
sucesso pessoal, o índice de competência; a de vaidade atinge status social e
obtém controle e domínio sobre pessoas e recursos10.
O resultado demonstra, na análise espacial, que o valor trabalho é localizado
na região da benevolência, cuja meta motivacional é a procura do bem-estar das
pessoas próximas. “Na tradição da cultura ocidental, o trabalho é considerado
uma necessidade pessoal, ligado à produtividade e ao sucesso”, porém, nesta
pesquisa, ao contrário do esperado, o trabalho aparece como “um meio de
subsistência e não como uma oportunidade de auto-realização”11.
Tamayo (1994) pesquisa a hierarquia dos valores de acordo com as médias
obtidas em cada valor, acrescentando os quatro valores da cultura brasileira. O
valor trabalho é um dos supremos, ao apresentar escore médio de 5,07 situandose no primeiro nível da hierarquia. Segundo o autor, é importante destacar este
resultado, pois contradiz o senso comum de que o brasileiro não valoriza o trabalho
suficientemente.
Os resultados encontrados por Tamayo (1994) apresentam que a estrutura
axiológica é influenciada pelo gênero e pela profissão dos sujeitos: as mulheres
enfatizam mais os valores a serviço de interesses coletivos e de transcendência;
os estudantes apresentam inclinação ao individualismo extremo, priorizando a
promoção de si mesmos em oposição à tradição e à manutenção do status quo.
No sentido de replicar a estrutura dos valores humanos, a fim de verificar a
consideração de que esta estrutura poderia ser universal, Burgess e Schwartz (1994)
incluem amostras da África do Sul. Nessa pesquisa, utilizam o inventário de valores
de Rokeach e o inventário de valores de Schwartz, a fim de testar a aplicabilidade
de cada um naquele contexto cultural. Verifica-se que a teoria da estrutura dos
valores humanos proposta por Schwartz caracteriza, de forma mais abrangente, a
cultura local e as mudanças vividas naquele país.
10
11
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Em nova publicação, Schwartz (1994) sumariza os dados obtidos em 97
amostras de 44 países, entre 1988 e 1993. As amostras são formadas por professores
e estudantes universitários, totalizando 25.863 respondentes. Nesta pesquisa,
Schwartz investiga a inclusão do 11º tipo motivacional – espiritualidade – que
só aparece em 42% da amostra, o que sugere não se tratar de tipo motivacional
específico replicável transculturalmente, cujos valores têm aparecido nos tipos
tradição e benevolência; e confirma os fatores de 2ª ordem (abertura à mudança,
conservação, autopromoção e autotranscendência) como formadores do aspecto
de base desta estrutura teorizada.
O autor reafirma que “a chave na identificação da estrutura dos valores é o
postulado de que as ações têm, na busca de cada tipo de valor, conseqüências
psicológicas, práticas e sociais que podem ser conflitivas ou compatíveis com a
busca de outros tipos de valores”12. Schwartz menciona que outros pesquisadores
não conseguiram desenvolver uma estrutura de valores, pois não consideraram a
intuição de Rokeach sobre valores opostos e compatíveis.
Ao ampliarem a amostra para 40 países, sendo 88 amostras no total, Schwartz
e Sagiv (1995) publicam um estudo investigativo da teoria dos valores humanos
confirmando sua aplicação como estrutura universal. O diferencial é que os autores
verificam a localização de cada um dos 56 valores nos tipos motivacionais. Na
análise espacial, apenas cinco valores emergem em diferentes regiões nas análises.
Este fato sugere que pode ser aceita a margem de que 10% dos valores podem ser
encontrados em futuras análises em regiões diferentes das postuladas, sem prejudicar
a estabilidade do modelo. Os dados apontam que 44 valores específicos aparecem
em todas as culturas, sendo estes valores indicados para a pesquisa intercultural.
Os autores confirmam que pesquisadores locais devem checar os valores
em relação ao contexto geral e identificar aquilo que é caracteristicamente peculiar,
revelador de particularidades com o objetivo de refletir as prioridades axiológicas
da cultura estudada. Para tanto, recomendam utilizar várias amostras da mesma
cultura para confirmar as diferenças e, ainda, que os pesquisadores adicionem
valores emic, ou seja, caracterizadores daquela cultura em específico, e estudem
a relação destes valores associados à estrutura universal dos valores.
De acordo com Ros, Schwartz & Surkiss (1999), a tipologia dos diferentes
conteúdos de valores deriva-se da seguinte razão: para lidar com as mudanças
inerentes à existência humana, esta tipologia é capaz de traduzir as necessidades,
as demandas e as experiências de grupos e indivíduos para uma linguagem de
valores que podem ser expressos e repassados aos demais.
Algumas críticas à teoria dos valores são realizadas por Rohan (2000): a autora
12

SCHWARTZ, 1994, P.23
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concorda com a estrutura de valores proposta por Schwartz, mas entende como
necessária a alteração de algumas denominações, citando, como exemplo, que,
em função do desejo, abertura à mudança pode parecer mais adequada aos padrões culturais do mundo moderno do que conservação. A autora sugere as seguintes alterações para maior neutralidade dos nomes dos fatores de segunda ordem:
“foco em oportunidades” x “foco em organização”, e “foco em resultados individuais” x “foco em resultados no contexto social”. Rohan observa que um sistema
de valores pode ser visto como uma ordem na qual exigências ou necessidades
são mais ou menos importantes para viver da melhor maneira possível, de forma a
facilitar a explicação sobre o porquê de as pessoas diferirem nas prioridades de
valores ou se um sistema de valor é desejável apenas porque foi aprendido no seu
meio social. Por fim, sugere que um indivíduo possui sistema de valores (pessoal)
próprio, mas também vários sistemas de valores sociais, de acordo com cada contexto.
Gouveia e cols.(2001) realizam estudo com estudantes universitários, comprovando a existência dos dez tipos motivacionais de valores nas relações de
compatibilidades e conflitos entre si. Os autores criticam o procedimento estatístico empregado - a Análise do Menor Espaço (SSA) – pela indeterminação estatística, e indicam a utilização do modelo LISREL 8, de Joreskög e Sörbom (1989). Sugerem
novo tipo motivacional de valores denominado existência, explicado pelo enunciado “põe ênfase no atributo batalhador, que busca sua própria existência orgânica” 13.
Estudos mais recentes têm considerado a questão do consenso na hierarquia dos valores, pois levam em conta a influência e a desejabilidade em cada cultura14.
Calcula-se o desvio padrão dos escores de importância de cada um dos dez TMVs
para verificar, por meio de inversão dos resultados das associações, o que é consenso
em determinada cultura. Nesta perspectiva, Schwartz e Bardi (2001) procuram
verificar o que seria consenso em todos os países, de forma geral, com base na
consideração de que há valores mais importantes e menos comuns a todas as culturas.
Ao analisar as médias dos valores, o pesquisadores confirmam consenso pancultural
dos valores na seguinte ordem:
Tabela 4. Importância transcultural atribuída aos tipos motivacionais individuais.

1º) Benevolência

3º) Universalismo 5º) Conformidade

2º) Autodireção

4º) Segurança

13
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7º) Hedonismo

6º) Auto realização 8º) Estimulação

9º) Tradição
10º) Poder

GOUVEIA e cols., 2001, p.141.
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A benevolência, como valor maior em todas as culturas, pode ser explicada
pela necessidade primeira de o ser humano viver em grupo e ajudar-se de forma
a garantir a sobrevivência e o bem-estar do grupo.
Os autores concluem que, quando o foco é a diferença, revelam-se importantes
características relativas às influências individuais e às características únicas dos
indivíduos e da cultura estudada. Ao passo que, quando o foco é a similaridade,
surge a hierarquia de valores, compartilhada pela natureza humana e suas
adaptativas funções, nas quais os valores servem para garantir a sobrevivência e
manter a vida em sociedade.
Por último, apresenta-se versão alternativa do instrumento de valores que
foi construída por Schwartz, Melech, Lehmann, Burgess, Harris e Owens (2001),
com base nas dificuldades encontradas nas amostras de países não-ocidentais ou
menos desenvolvidos, onde os valores, apresentados de forma abstrata, dificultaram
Tabela 5. Tipos motivacionais apresentados no instrumento alternativo de valores.

Poder

E le go s t a d e e s t a r no
comando e diz aos outros o
que fazer. Ele quer que todos
façam o que ele diz.

Auto
realização

Te r s uc e s s o é imp o r t a nt e
p a r a e le . E le g o s t a d e
impressionar outras pessoas.

Hedonismo

Ele realmente quer gozar a
vid a . Te r uma d ive r s ã o é
importante para ele.

Ele procura aventura e gosta
Estimulação de arriscar- se. Ele quer uma
vida excitante.
E le a c h a imp o r t a n t e t e r
interesse nas co isas. Ele é
Autodireção
c ur io s o e t e nt a e nt e nd e r
tudo.

14

Ele acha importante que toda
p e s s o a n o mu n d o s e j a
tratada de forma igual. Ele
Universalismo
q u e r j u s t iç a p a r a t o d o s ,
mesmo para pessoas que ele
não conhece.
Ele semp re q uer ajud ar as
pessoas que estão próximas
Benevolência a ele. É importante para ele
c u id a r d a s p e s s o a s q u e
conhece e de que gosta.
Ele acha importante fazer as
c o is a s d a fo r ma c o mo
Tradição
aprendeu em sua família. Ele
quer seguir seus costumes e
tradições.
Ele acredita que as pessoas
deveriam fazer o que dizem a
elas. Ele acha que as pessoas
Conformidade
devem seguir regras a todo
mo me nto , me s mo q ua nd o
ninguém está falando.
A segurança de seu país é
muito imp o rtante p ara ele.
Segurança
Ele quer um país seguro de
seus inimigos.

SCHWARTZ & SAGIE, 2000.
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o entendimento. Este instrumento é denominado PVQ – Portrait Values Questionary.
Esta escala alternativa é validada, confirmando os dez tipos motivacionais de
valores postulados. Os TMVs são apresentados em frases curtas que descrevem
as metas motivacionais de forma mais concreta e com menor complexidade
cognitiva (quadro 8). Para cada frase, o sujeito deve responder “O quanto você
gosta desta pessoa?”. A escala utilizada tem seis pontos: muito mais do que a
mim (6), mais do que a mim (5), como a mim (4), algo próximo a mim (3), menos
do que a mim (2), de forma nenhuma (1). As respostas sobre os valores são inferidas
pela projeção que o indivíduo faz acerca de um suposto outro.

Pesquisas utilizando a estrutura universal dos valores humanos
a) Valores e preparo para contato intergrupos
Schwartz, Struch e Bilsky (1990) realizam estudo comparativo entre jovens
da Alemanha e de Israel com o objetivo de avaliar os valores intra e intergrupos,
considerando-se o contexto histórico das relações entre alemães e judeus. Este
estudo traz a constatação de que os valores são critérios relativamente estáveis
usados pelas pessoas para avaliar seus próprios comportamentos e também os
dos outros por meio das situações. Os pesquisadores observam que a hierarquia
dos valores dos grupos reflete os ideais individuais e culturais motivadores do
comportamento de cada um. Ambos os ideais refletem igual importância dos
domínios hedonismo (nesta pesquisa, o prazer foi dividido em dois domínios) e
pró-social, indicando que podem os sujeitos dar ênfase tanto ao plano individual
como ao desejo de promover o bem-estar dos outros.

b) Valores e personalidade
Bilsky e Schwartz (1994) encontram as seguintes associações entre prioridades axiológicas e características de personalidade:
· Orientação social relacionada à autotranscendência;
· Orientação para realização ligada ao eixo abertura à mudança e ao tipo
motivacional auto-realização;
· Agressividade e franqueza relacionadas à autopromoção;
· Inibição, impulsividade e saúde ligadas à conservação e opostos à abertura.
· Esforçado, somático relacionados à conservação.
· Satisfação relacionada a segurança/ conformidade.
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c) Diferenças intraculturais
Boehnke, Dettenborn, Horstmann e Schwartz (1995) pesquisam as prioridades axiológicas da Alemanha depois da união. Verificam que os europeus ocidentais apresentam maior ênfase nas dimensões abertura à mudança e
autotranscendência enquanto os europeus orientais supervalorizam conservação
e apresentam escores moderados em autotranscendência e autopromoção.

d) Valores e imigração
Sagiv e Schwartz (1995, 1998) estudam a relação entre grupos dominantes e
minoria entre judeus, católicos e muçulmanos (1995), incluindo imigrantes russos
(1998). No primeiro estudo, os resultados apontam que a maior parte dos grupos
em minoria está motivada a integrar-se à cultura predominante. Os resultados da
segunda pesquisa (1998) demonstram que, quanto maior a motivação dos grupos
em minoria para integrar-se à sociedade dominante, em lugar de preservar suas
características particulares, maior é o fato de que estão prontos para o contato
externo. Os autores observam que existem grupos em minoria que ainda possuem
como motivação maior a preservação de suas particularidades: língua, costumes
e amizades no grupo. Roccas, Horenczyk e Schwartz (2000) examinam a associação
entre imigração, bem-estar e discrepâncias de percepção, verificando a relação
dos valores polidez, autodisciplina, honrar os pais e os mais velhos e obediente
e do TMV conformidade com as variáveis: bem-estar e atitudes de aculturação
e discrepâncias percebidas. Os resultados apontam que conformidade correlacionase negativamente com satisfação com a vida, com discrepância entre suas atitudes
e com a atitude percebida. Tartakovsky e Schwartz (2001) realizam estudo com
imigrantes em Israel, provenientes da Rússia, para entender motivações, ideais e
características de identificação com o grupo ao qual pertencem, confirmando que,
apesar da generalidade dos motivadores para a imigração, os valores medeiam
este comportamento.

e) Valores e religiosidade
Schwartz e Huismans (1995) encontram influência recíproca entre os valores e a prática da religião. Há correlação positiva com tradição, conformidade,
benevolência e segurança, e negativa com hedonismo e estimulação. Universalismo
teve correlação positiva menor que conformidade, benevolência e segurança, e
maior que hedonismo e estimulação. Os autores explicam que universalismo se
refere a todas as pessoas, enquanto a religiosidade se refere a grupos específiUniv. Ci. Saúde, Brasília, v. 3, n. 2, p. 227-248, jul./dez. 2005
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cos de religiões. Pereira (1999) pesquisa a relação das prioridades axiológicas em
relação à freqüência dos católicos e dos batistas à igreja e verifica a força preditora
das prioridades axiológicas em relação à centralidade do trabalho, do lazer, da família e da religião. Observa-se que a preocupação com o bem-estar das pessoas
íntimas ocupa o primeiro plano entre os sujeitos (religiosos).

f) Valores e comportamento
Schwartz (1996) pesquisa o comportamento de cooperação interpessoal e
considera que o maior preditor de falha na cooperação é a atribuição de valor ao
tipo motivacional poder e que o maior preditor de cooperação são valores de
benevolência (universalismo e conformidade em segundo lugar). Analisa-se,
também, o comportamento de voto e sua relação com os tipos motivacionais,
encontrando-se: autodireção, estimulação e hedonismo, com maiores escores entre
aqueles que votaram no partido mais liberalista, e tradição, conformidade,
relacionados aos que votaram no partido ligado à religião.

g) Valores e gênero
Prince-Gibson e Schwartz (1998) verificam o impacto das diferenças de gênero nas prioridades axiológicas com as seguintes hipóteses: os valores enfatizados
pelos homens são: poder (maior escore), auto-realização, hedonismo, estimulação
e autodireção; e pelas mulheres são: benevolência, conformidade e tradição.
Universalismo e segurança não apresentam diferença em relação ao gênero. Os
resultados demonstram, no entanto, que não há evidência de diferença de gênero
nas prioridades axiológicas. Struch, Schwartz e Van der Kloot (2002) replicam o
estudo sobre a relação entre valores e diferença de gênero, encontrando apenas
pequenas diferenças de gênero em poucos itens de valores e em algumas culturas,
indicando ausência de diferença no significado dos valores em sentido
transcultural.

h) Valores e exercício profissional
Tamayo e cols. (1998) pesquisam esta relação indicando que as duas profissões estudadas (advogados e músicos profissionais) baseiam-se em motivações
opostas: advogados têm escores superiores em poder, conformidade e segurança, tendo relação significativa com o pólo conservação. Os músicos têm escores
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altos em estimulação e hedonismo e o pólo abertura à mudança. Verifica-se, ainda, que o sexo feminino apresenta diferença significativa no TMV segurança e no
pólo conservação.

i) Valores e civismo
Porto (1998) estuda a relação entre as prioridades axiológicas e culturas regionais como preditoras de civismo nas organizações, confirmando que as
motivações para os componentes de civismo são heterogêneas: mesmo quando
a motivação predominante é a autotranscendência, também valores egocêntricos
apresentam-se importantes na determinação dos comportamentos de civismo.

j) Valores individuais e valores do trabalho
Ros, Schwartz e Surkiss (1999) observam que valores extrínsecos ao trabalho correlacionam-se positivamente com conservação; valores intrínsecos ao trabalho apresentam correlação positiva com abertura à mudança; valores sociais
no trabalho correlacionam-se positivamente com autotranscendência e conservação; e valores de prestígio no trabalho apresentam correlação positiva com
autopromoção e abertura à mudança. Os pesquisadores verificam a localização
do valor trabalho na estrutura universal dos valores e constatam que os estudantes o posicionam no meio da estrutura relacionando-se a todas as dimensões e
que os professores o associam à autotranscendência e à conservação.

l) Valores e significado do dinheiro
Moreira (2000) verifica poder preditivo dos dez tipos motivacionais de valores e os quatro fatores de segunda ordem em relação à escala de significado do
dinheiro.

m) Valores e percepção de bem-estar
Sagiv e Schwartz (2000a) pesquisam a relação dos valores com bem-estar
subjetivo. Auto-realização, estimulação e autodireção apresentam correlação positiva com os aspectos afetivos e de saúde mental enquanto tradição tem correlação negativa. Contudo, os valores não apresentam correlação direta com o levantamento cognitivo de bem-estar. Segundo os autores, este resultado é inesperado
e surpreendente e leva a crer que a expressão cognitiva de bem-estar ligado à
Univ. Ci. Saúde, Brasília, v. 3, n. 2, p. 227-248, jul./dez. 2005
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satisfação pode evocar o quanto a pessoa consegue realizar seus valores e não a
importância que atribui a eles.

n) Preocupações e valores
Schwartz, Sagiv e Boehnke (2000) encontram a seguinte relação entre estas
variáveis: quanto maior importância uma pessoa dá a um valor, conseqüentemente, mais ela irá preocupar-se com a possibilidade atual ou potencial de falhar em
alcançá-lo. Os valores apresentam maior variação nas macropreocupações (preocupações com a sociedade e o mundo) do que nas micropreocupações (preocupações consigo mesmo e com pessoas a sua volta). As micropreocupações associam-se ao fator de segunda ordem autopromoção, e as macropreocupações, ao
fator autotranscendência.

o) Valores e uso de preservativo
Tamayo e cols. (2001) pesquisam a relação entre as prioridades axiológicas
e a freqüência de uso do preservativo no relacionamento sexual, encontrando como
preditores os tipos motivacionais hedonismo, autodeterminação e estimulação.

p) Valores organizacionais e valores individuais
Vieira (2002) investiga a relação dos valores e o processo de socialização
organizacional e encontra maior ênfase nos valores individuais do que nos
organizacionais no início do processo de socialização. Evidencia-se a importância dos valores individuais e da socialização primária na escolha da profissão.
Alguns estudos apresentam outras estruturas de valores. Schwartz e Ros
(1995) postulam três dimensões bipolares para caracterizar o estudo dos valores
como características de uma cultura, denominados valores sociais. Essas mesmas
dimensões são consideradas para definir a estrutura dos valores organizacionais:
autonomia x conservação; hierarquia x estrutura igualitária; harmonia x domínio.
Os valores do trabalho estruturam-se como: intrínsecos (ligados à abertura à mudança)
x extrínsecos (conservação) e sociais (autotranscendência) x de poder ou prestígio (autopromoção)15.
15
SCHWARTZ & ROS, 1995; TAMAYO, 1996; MENDES, 1999; ROS, SCHWARTZ &
SURKIS, 1999; SAGIV & SCHWARTZ, 1999; SCHWARTZ, 1999; TAMAYO, MENDES &
PAZ, 2000; JOHNSON, 2001; MENDES & TAMAYO, 2001; TAMAYO & BORGES,
2001; TAMAYO E MENDONÇA, 2001; MACEDO & ROSSI, 2001; PORTO & TAMAYO,
2002; PEREIRA, 2003.
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Considerações finais
Neste artigo, foram apresentados os principais conceitos sobre os valores,
a construção e a validação da teoria universal dos valores humanos. Como postulado,
os valores, agrupados em tipos motivacionais de primeira e segunda ordem, indicam
quais são os interesses e as metas motivacionais dos indivíduos. Tais conceitos
são, portanto, construtos fundamentais para a investigação do comportamento
humano, podendo contribuir para a elucidação das escolhas feitas pelo indivíduo
ao longo da vida.
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