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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo geral analisar comparativamente a estrutura 

hierárquica dos valores humanos entre estudantes de Países Africanos de Língua 

Oficial Portuguesa (PALOP), residentes no Brasil. Fundamentalmente, foram 

analisadas a estabilidade e a mudança no sistema de valores, e a necessidade de 

closura de 58 estudantes. Foram cinco as hipóteses levantadas. A primeira hipótese 

parte da suposição de que os estudantes com maior tempo de residência no Brasil 

apresentariam níveis mais altos nos valores de autopromoção (realização e poder) 

quando comparados com os estudantes com menos tempo de residência no país. A 

segunda foi a de que os estudantes de países de lusofonia africana com maior 

tempo de residência no país apresentariam níveis significativamente mais altos de 

adesão aos valores de abertura à mudança (autodeterminação, estimulação e 

hedonismo). A terceira postulava encontrar, entre os estudantes com menos tempo 

de residência no Brasil, maior adesão aos valores de conservação (conformidade, 

tradição e segurança). A quarta preconizava encontrar, entre esses estudantes com 

mais tempo de residência no país de acolhida, maiores índices na hierarquia de 

adesão aos valores de autotranscendência (universalismo e benevolência). A quinta 

era se haveria correlações positivas entre closura e os valores de conformidade, 

tradição e segurança. Para a coleta de dados, foram utilizados três instrumentos: um 

questionário sociodemográfico, a escala de valores humanos e a escala de closura. 

Concluiu-se que o sistema de valores dos estudantes de países africanos de língua 

oficial portuguesa (PALOP) residentes no Brasil revela-se estável. 

 

Palavras-chave: Estabilidade; Mudança; Valores; Psicologia Social dos Valores 

Humanos.  
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ABSTRACT 

 

This study aimed to comparatively analyze the hierarchical structure of human values 

among students from Portuguese speaking African countries (PALOP in 

Portuguese), residents in Brazil. Essentially, we analyzed the stability and change in 

the system of values, and the need of closure of 58 students. There were five 

hypotheses. The first hypothesis is the assumption that students with longer 

residence in Brazil would present higher levels on the values of self-promotion 

(achievement and power) when compared to students with less residence time in the 

country. The second one was that students from Lusophone African countries with 

longer residence in the country would show significantly higher levels of adherence to 

the values of openness to change (self-determination, stimulation and hedonism). 

The third one postulated to find among students with less residence time in Brazil, 

greater adherence to conservation values (conformity, tradition and safety). The 

fourth hypothesis advocated finding among these students with longer residence in 

the host country, higher levels in the hierarchy of adherence to the values of self-

transcendence (universalism and benevolence). The fifth one supported if there 

would be positive correlations between closure and values of conformity, tradition 

and safety. For data collection, three instruments were used: one sociodemographic 

questionnaire, the scale of human values and the scale of closure. It was concluded 

that the value system of students from Portuguese speaking African countries 

(PALOP) residing in Brazil demonstrated to be stable. 

 

Keywords: Stability; Changing; Values; Human Values in Social Psychology. 
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INTRODUÇÃO 

 Encontramo-nos em um momento em que os deslocamentos de pessoas 

nunca foram tão frequentes como se apresentam na atualidade. Pessoas de 

diversas latitudes se encontram em áreas culturais distintas daquelas de seu 

território de origem.  

Desde o surgimento da internet, vivenciamos a experiência de circulação de 

informações com o uso das tecnologias de informação e comunicação, o que tem 

contribuído para os indivíduos se identificarem e aproveitarem as oportunidades fora 

de sua área geográfica.  

Os africanos de lusofonia, ou seja, de países de língua oficial portuguesa 

(PALOP) – angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, são-tomenses e 

guineenses –, apesar de estarem situados em regiões diferentes do continente 

africano, por serem povos bantos, possuem culturas semelhantes, compartilham 

usos e costumes que os identificam e permitem fortalecer e partilhar laços de 

fraternidade e de convivência alicerçados ao longo de cinco séculos de colonização 

portuguesa. Ademais, estão unidos pela mesma língua, como elemento interno de 

ligação entre as respectivas populações, a língua portuguesa, o que os diferencia de 

outros povos africanos. 

Não é incomum que estudantes pertencentes a esses países venham ao 

Brasil, um país relativamente similar no que concerne aos usos, costumes e à 

língua, para buscar alternativas que satisfaçam suas diversas aspirações pessoais e 

necessidades sociais. Inseridos nessa nova realidade, em um novo meio social, 

ainda que um pouco semelhante ao de origem, os africanos dos países de língua 

oficial portuguesa se defrontam com um novo contexto. Para uma melhor adaptação 

à sociedade de acolhida, interagem diariamente com novas instituições, meios de 

comunicação de massa, canais informais de comunicação social, movimentos 

sociais, mitos, crenças culturais e uma série infindável de organizações sociais. É 

nesse contexto de passagem de uma cultura baseada fundamentalmente nos 

valores tradicionais, como culto aos antepassados e normas de convivência regidas 

pelo imperativo dos valores da comunidade, para outra em crescente modernização, 

que enfatiza, em maior grau, os valores de universalismo e de benevolência (Pnud, 

2010), que se situa o problema de pesquisa do presente estudo. Com a inserção em 

uma nova realidade, em que medida podem ser identificados padrões de 
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estabilidade e mudança no sistema de valores dos estudantes de países africanos 

de língua oficial portuguesa que passaram a residir temporariamente no Brasil? Em 

função do exposto, nosso trabalho tem o objetivo primordial de analisar, 

comparativamente, entre estudantes de países africanos de língua oficial 

portuguesa, residentes no Brasil, a estabilidade e a mudança no sistema de valores 

humanos.  

Contamos com poucos estudos específicos acerca dos valores humanos, 

particularmente no que se refere à singularidade dos países africanos de língua 

oficial portuguesa. Queremos, com esta pesquisa, incentivar os investigadores 

africanos desses países a se interessarem em conduzir estudos sobre valores, não 

apenas porque eles cumprem a função de orientar a ação humana, como também 

pelo fato de que, no processo de construção de Estados Democráticos de Direito, os 

valores podem ser condicionantes nos processos de democratização, especialmente 

no que concerne a valores do universalismo, que enfatizam a necessidade de se 

trabalhar para o bem de todos, inclusive da natureza.  

Quanto maior o grau de democratização, mais os direitos, as liberdades e 

responsabilidades usufruídas por todos os cidadãos – independentemente de suas 

convicções, identidades pessoais, de gênero ou de grupo social – devem ser 

respeitados e valorizados. 

Historicamente, esses países optaram por regimes marxistas-leninistas, 

baseados numa economia planejada. Com o fim da guerra fria, eles trocaram esses 

regimes por democracias liberais, com uma economia de mercado, dando, agora, 

maior importância à liberdade de expressão, aos direitos humanos, à família e à 

formação de quadros. Estão construindo, juntos, Estados Democráticos de Direito, 

assentados no sufrágio universal. 

No caso particular de Angola, a guerra de libertação para a autodeterminação 

contra o colonialismo português se iniciou em 1961. Após a independência em 1975, 

teve início o conflito interno, finalizado em 2002, após vários anos de guerra. Assim, 

calaram-se as armas e falaram as almas, em confronto de ideias e de forma pacífica.  

Este estudo se mostra relevante, porquanto, durante o referido período, o 

tecido social ficou desestruturado. Não apenas boa parte da infraestrutura material 

do país ficou destruída durante o conflito armado; a população também sofreu fortes 

consequências psicológicas. Neste momento, em que o país se ergue dos 

escombros da guerra e a realidade social está mudando pouco a pouco, a busca por 
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valores humanos é de extrema importância no processo de reconciliação e 

pacificação dos espíritos em desavença durante os anos de guerra fratricida.  

Além desta introdução, este trabalho está estruturado em cinco capítulos. No 

primeiro capítulo, apresenta-se o contexto dos países africanos de língua oficial 

portuguesa (PALOP), Angola, Cabo-Verde, Guiné Bissau, Moçambique e São Tomé 

e Príncipe. Resgatando um pouco a história de libertação destes países contra o 

governo fascista português do professor Salazar, mediante as lutas armadas 

conduzidas pelos movimentos de libertação e para concertação das ideias, esses 

movimentos sempre atuaram de forma unida através de organizações regionais, 

Conferência das Organizações Nacionais de libertação das Colônias Portuguesas 

(CONCP), durante a luta de libertação e Países africanos de língua oficial 

portuguesa (PALOP), após as independências nos anos de 1974/1975.  

 No segundo capítulo, é feita uma revisão teórica com base na literatura 

existente sobre os valores humanos, buscando-se, desse modo, as primeiras 

aproximações teóricas em psicologia social dos valores humanos, com as teorias 

recentes de Rokeach e a teoria motivacional de Schwartz, na qual nosso estudo se 

baseou.  

Os procedimentos metodológicos adotados para a condução do estudo são 

apresentados no terceiro capítulo, que contempla seções relativas aos participantes, 

aos procedimentos, aos instrumentos e critérios adotados para a análise dos dados 

obtidos durante a pesquisa empírica. 

No quarto capítulo, de análise e discussão dos resultados, são contempladas 

análises descritivas e inferenciais sobre o posicionamento dos nossos participantes, 

compreendendo todas as dimensões dos valores e da escala de closura. Também 

nele se apresenta a correlação entre variáveis e a avaliação e discussão das 

hipóteses. 

Finalmente, no capítulo cinco, são retomados os objetivos e as hipóteses 

inicialmente postas, a fim de apresentar, de forma sintética e articulada com o 

referencial teórico, os resultados deste estudo, bem como indicar suas principais 

limitações, assim também a indicação de direções futuras. 
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CAPÍTULO 1 

O CONTEXTO DOS PAÍSES AFRICANOS DE LÍNGUA OFICIAL PORTUGUESA 

(PALOP) 

 

Antes de passarmos propriamente à discussão dos valores na África, 

julgamos oportuno contextualizar, no plano histórico, político e geográfico, as 

condições particulares dos países aos quais o presente estudo faz referência. Para 

tal, apresentaremos inicialmente, em linhas muito gerais, considerações acerca das 

peculiaridades desses países, adotando como critério uma diferenciação usualmente 

estabelecida na história da África contemporânea.  

Os países sobre os quais nosso estudo se debruça estão situados na África 

subsaariana, que é habitada pelos povos bantos. Esses povos se caracterizam por 

sua comunidade cultural, uma civilização comum e linguagens similares. Andrade 

(1952), referindo-se ao valor das línguas banto, assinalou que as fábulas e a cultura 

popular dos negros africanos possuem uma estrutura morfológica muito rica e 

variada, sem nenhuma margem de comparação. Os bantos, além de características 

linguísticas semelhantes, mantiveram uma base muito similar de crenças, rituais e 

costumes, bem como uma cultura com características ao mesmo tempo 

semelhantes e específicas, o que permite agrupá-los. Por essas afinidades, essa 

cultura é conhecida no mundo como “negritude”. Outros a reconhecem como a 

“personalidade africana” e a “africanidade” (Altuna, 2006). Além de sua identidade 

social, esses povos são caracterizados como detentores de uma tecnologia variada, 

uma cultura de grande originalidade estética, uma profunda sabedoria e um discurso 

forte e digno de atenção.  

Pode-se dizer que, graças à cultura, o homem desenvolve suas capacidades 

humanas e se realiza como pessoa. A cultura pode ser definida como “... aquele 

complexo conjunto, aquela totalidade que compreende o conhecimento, as crenças, 

a arte, a moral, o direito, o costume e qualquer outra capacidade e hábito adquirido 

pelo homem enquanto membro duma sociedade” (Imbamba, 2003, p. 31). Pode 

ainda ser entendida como o modo de viver das pessoas numa sociedade, na qual se 

realizam e desenvolvem suas artes e ofícios.  

Antes da colonização europeia, esses povos eram governados por reis, 

rainhas, chefes de clãs e de linhagens, formando impérios, reinos, comunidades 

políticas de variado porte e diversa natureza (Mazrui & Wondji, 2010). 
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“Paradoxalmente, em muitos casos os chegados de fora pretenderam negar-lhes 

histórias próprias, mas difundiram expressões e conceitos como rei, hierarquia, 

soberania territorial ou regional, fronteira, nação, etc. e até reconheceram a 

existência de semelhanças com instituições europeias.” (Amaral, 2005, p. 8). Eram 

sociedades baseadas em graus de parentesco, que formavam uma comunidade 

com base nas relações de interdependência.  

A próxima seção irá se debruçar sobre a origem de países africanos de língua 

oficial portuguesa. 

1.1. Origem de Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) 

Aspirando à soberania de seus próprios Estados, com o mesmo espírito de 

africanidade e à semelhança do que ocorria em outros cantos do continente 

africano, a luta pela independência e dignidade dos africanos influenciou igualmente 

os povos das colônias portuguesas na África, nomeadamente Angola, Moçambique, 

Guiné Bissau, ilhas de Cabo Verde e ilhas de São Tomé e Príncipe.  

A movimentação nas colônias portuguesas da África começou na diáspora, 

assim como na “Metrópole”, onde o governo fascista de Salazar havia permitido que 

um pequeno número de jovens africanos, oriundos de colônias portuguesas, 

pudesse fazer sua formação em instituições universitárias de Portugal. Os 

estudantes africanos que frequentavam diversos cursos, como medicina, economia, 

letras, entre outros, possuíam como ponto de encontro duas instituições: a Casa de 

África e a Casa dos Estudantes do Império. Do grupo que convergia para a Casa 

dos Estudantes do Império iriam sair importantes figuras da luta pela independência 

nas colônias portuguesas na África. Os estudantes angolanos António Agostinho 

Neto, Mário Pinto de Andrade, o moçambicano Marcelino dos Santos, os guineenses 

e cabo-verdianos Vasco Cabral e Amílcar Cabral, etc., além das duas instituições, 

reuniam-se também no Centro de Estudos Africanos (criado pelos referidos 

estudantes). A partir de Lisboa, onde estudavam, começaram a se destacar na 

busca de autodeterminação e, através deles, foi possível influenciar a formação da 

consciência dos que se encontravam no interior das colônias.  

Os denominados países africanos de língua oficial portuguesa, por terem sido 

colônias de Portugal durante cinco séculos, alcançaram sua independência nos anos 

de 1974 e 75, mediante uma luta armada conduzida pelos movimentos de libertação 

dos respectivos países. Com vistas a fortalecer laços de amizade e abrir uma frente 
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comum que permitisse o desenvolvimento das lutas de libertação no interior dos 

respectivos países e criar uma frente diplomática unida junto da comunidade 

internacional, durante o período da colonização, atuaram dentro de uma organização 

regional que permitiu sua identificação no quadro de outras nações africanas. Em 

virtude da necessidade cada vez maior de concertação de pontos de vista para a 

emancipação econômica e social, do reforço da unidade, cooperação e 

solidariedade entre os cinco países durante as lutas de libertação, foi criada a 

organização denominada Conferência das Organizações Nacionais de Libertação 

das Colônias Portuguesas (CONCP).  

Seu objetivo principal enquadrava-se na busca de identidade de pontos de 

vista e de concertação de ações que permitissem um desenvolvimento cada vez 

mais sólido das tradições de lutas com os mesmos fins: a independência, a 

liberdade, a paz e o progresso. Ou seja, acabar para sempre com a dominação 

estrangeira, especificamente nas colônias portuguesas na África. Cardoso (2005, p. 

246) enfatiza que, “no caso africano, a afirmação da língua portuguesa tem uma 

importante dimensão política, uma vez a língua se coloca não só como veículo de 

expressão nacional, mas também como instrumento de afirmação de identidades 

nacionais em contextos regionais caracterizados por contiguidades linguísticas”. Em 

Dar-es-Salam, capital da República da Tanzânia, Cabral (1965) afirmava:  

 

Devemos estar conscientes, nós, os movimentos de libertação nacional 

integrados na Conferência das Organizações Nacionais de libertação 

das colônias portuguesas (CONCP), que a nossa luta armada não é 

senão um aspeto de luta geral dos Povos oprimidos contra o 

imperialismo, da luta do Homem pela sua dignidade, pela liberdade e o 

progresso […]. Devemo-nos considerar como soldados, muitas vezes 

anônimos, mas soldados da humanidade, nesta vasta frente de luta 

que é a África dos nossos dias. (Documentos, 1986, p. 8)  

 

Nesses encontros, traçavam-se as bases comuns que garantiram uma visão 

coletiva de mobilização das massas nas lutas de emancipação dos cinco 

movimentos de libertação. Como dizia Neto (1979), “a perspectiva de prosperidade 

conquistada com suor, o direito à Paz e à tranquilidade conquistada pelo sangue 

dão-nos a base para confirmar quão acertada foi a ação do passado e como 

podemos confiar no futuro” (citado por Documentos, 1986 p. 8). 
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A forma como esses movimentos desencadearam as lutas de libertação 

nacional contra as tropas coloniais portuguesas do governo de Salazar, no contexto 

político, histórico e social, dá a entender o quão importante eram as ações 

concertadas dentro dessa organização. As tensões criadas pelas guerras 

anticoloniais na África portuguesa – ou “Províncias Ultramarinas”, como eram 

chamadas na época –tiveram maior protagonismo à medida que os países africanos 

se tornavam Independentes, e a Organização das Nações Unidas se tornava cada 

vez mais representativa de toda a humanidade. A pressão internacional contra o 

regime fascista de Salazar era cada vez era maior e, pouco a pouco, ele foi 

perdendo sua legitimidade até quase seu isolamento. Como afirma Mazrui (2010), “o 

Conselho Tutelar da ONU tornou-se assim um dos principais grupos de pressão 

contra o colonialismo em geral.” (p. 133). 

Assim, a pressão aliada à batalha militar, nesses países, contribuiu, 

finalmente, para o surgimento de um golpe de Estado militar, ocorrida em 25 de Abril 

de 1974, com a qual teve fim a era do fascismo na história moderna de Portugal e, 

consequentemente, a independência das colônias portuguesas na África. Neto 

(1979), Presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), 

referindo-se aos protagonistas intervenientes nas lutas pela independência das 

colônias portuguesas na África, dizia: “... graças à ação conjunta dos povos da 

Guiné Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e de Angola, e ainda 

graças à luta antifascista do povo português, atingimos a independência.” (citado por 

Neto, 1985, p. 136).  

Conquistada a independência nos anos de 1974 e 75, os presidentes desses 

países acharam por bem criar uma organização regional que permitisse desenvolver 

uma cooperação vinculada às tradições de lutas comuns e também materializar os 

sonhos de Amílcar Cabral, fundador do Partido Africano para Independência de 

Guiné e Cabo Verde (PAIGC), e de Eduardo Mondlane, fundador da Frente de 

Libertação de Moçambique (FRELIMO), de luta pela paz, pela igualdade, pelo 

desenvolvimento e pela cooperação entre os cinco.  

Foi nesse sentido que, a 9 de Junho de 1979, em Luanda, capital da 

República de Angola, na primeira conferência de cúpula, os presidentes António 

Agostinho Neto, de Angola, Samora Machel, de Moçambique, Aristides Pereira, de 

Cabo Verde, Manuel Pinto da Costa, de São Tomé e Príncipe, e Luís de Almeida 

Cabral, da Guiné Bissau, assinaram o termo de criação da organização regional 
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denominada Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), como um 

espaço privilegiado de contatos e intercâmbios político-diplomáticos e de 

solidariedade entre os cinco.  

1.2. Localização geográfica e características particulares de cada um dos 

países 

Tendo em vista que esses países se localizam em várias regiões do continente 

africano, Amaral (2005, p. 8) descreve-os de seguinte forma (ver Figura 1): 

 

Por um lado, estão dois países arquipélagos, de ilhas atlânticas 

encontradas no século XV: Cabo Verde na faixa semi-árida do Sahel, 

e São Tomé e Príncipe, na faixa equatorial de chuvas abundantes. 

[…] Por outro lado, três países litorâneos, dois do lado Atlântico 

(Guiné-Bissau e Angola) e outro do lado Índico (Moçambique). Neles 

os portugueses encontraram povos organizados em sociedades 

multisseculares, em fases de alterações históricas.  

 

A República de Cabo Verde, localizada junto à Costa da África Ocidental, 

banhada pelo Oceano Atlântico, é o mais árido dos PALOP. Trata-se de um 

arquipélago com dez Ilhas, sendo Santiago uma das maiores, onde se localiza a 

cidade da Praia, capital do País. Sua extensão territorial é de 4.033 km2 e sua 

população, até o ano de 2011, era de 523.568 habitantes. A taxa de crescimento, 

até o referido ano, era de 1,428%. Além do português, como língua oficial, fala-se o 

crioulo. A agricultura é a principal fonte de riqueza, ao lado das divisas do turismo e 

das remessas dos imigrantes. Tornou-se independente a 5 de Julho de 1975.  

A República Democrática de São Tomé e Príncipe, o país menos extenso dos 

que constituem os PALOP, é insular e se encontra situada na África Ocidental, junto 

à linha do Equador, banhada pelo Oceano Atlântico e composta por duas Ilhas 

principais e várias ilhotas. A cidade de São Tomé é a capital do País. Sua superfície 

territorial é de 964 km2, e a população, até no ano de 2011, era de 183.176 

habitantes. A taxa de crescimento, até o referido ano, era de 1,996%. Além do 

português, nela se fala também o crioulo. As principais fontes de receita são o cacau 

e o turismo, ainda que, recentemente, tenham sido avaliadas enormes 

potencialidades na produção do petróleo off-shore nesse país. Alcançou a 

independência a 12 de Julho de 1975.  
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A República da Guiné-Bissau, situada na África Ocidental, a Sul e a Oeste, é 

banhada pelo Oceano Atlântico e possui uma superfície de 36.125 km², sendo a 

cidade de Bissau a capital do país. Até o ano de 2011, sua população era de 

1.628.603 habitantes, grande parte muçulmana. A taxa de crescimento, até o 

referido ano, foi de 1,971%. Além do português, como língua oficial, utiliza-se o 

crioulo, o mandjaco, o mandinga, entre outros idiomas. Possui alguns recursos 

minerais ainda não explorados. O mesmo ocorre com a pesca, uma de suas 

riquezas, ao lado das potencialidades turísticas. Tornou-se independente a 10 de 

Setembro de 1974.Esse país, atualmente, é o mais convulsionado politicamente.  

A República de Angola, situada na Costa Ocidental da África Austral, ao sul 

do Equador, banhada pelo Oceano Atlântico, é o maior dos membros dos PALOP, 

com uma superfície de (1,246,700 km²). É dividida em 18 Províncias, e sua Capital é 

Luanda. Potencialmente, é o mais rica em termos de recursos (petróleo, diamantes), 

pesca marinha e fluvial, com terras aráveis para a prática de agricultura. Sua 

população, até ao ano de 2011, era de 18.056.072 habitantes. Até o ano acima 

referido, sua taxa de crescimento era de 2,784%. Além do português, como língua 

oficial, nela são falados os idiomas umbundo, kimbundo, tchokué, kikongo, entre 

outros. Alcançou a independência a 11 de Novembro de 1975. 

A República de Moçambique, situada na Costa Oriental da África austral, é 

banhada pelo Oceano Indico, tendo a segunda maior extensão territorial dos 

membros dos PALOP, com uma superfície de 799.380 km. Seu território é dividido 

em 11 Províncias, sendo a cidade de Maputo a capital do país. Até o ano de 2011, 

sua população era de 23.515.934 habitantes. A taxa de crescimento, até o referido 

ano, foi de 2,442%. Além do português, como língua oficial, são utilizados 

numerosos idiomas, como o changane, o lomué, o shona, o tsonga, o chicheva e o 

macua. A pesca e a agricultura são suas principais fontes de riqueza. Conquistou a 

independência a 25 de Junho de 1975. 
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Figura 1 - Mapa dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP). 

Fonte:<http://www.hojelusofonia.com/mediateca/wp-content/gallery/imageserver/a_palop.jpg>. 

 

O fardo pesado com que essas colônias se depararam, logo após a 

independência, foi ter encontrado instituições desarticuladas, economias débeis e 

um número insuficiente de quadros para fazer face ao processo de reconstrução 

nacional. Perante essa realidade, para reverter tal quadro e acelerar o processo de 

reconstrução, alguns cidadãos desses países têm realizado sua formação 

acadêmica em universidades brasileiras, para que, depois de concluída, possam 

contribuir no desenvolvimento socioeconômico de seus países.  

Esses africanos, ao se inserirem na sociedade brasileira, encontram uma 

cultura totalmente diferente da de seus países. Trata-se de uma cultura 

ocidentalizada, muito aberta, com modos de vestir estranhos, uma cultura baseada 

na capacidade individual, numa sociedade que luta pela melhoria da vida do seu 

povo, por justiça social, igualdade, tolerância, proteção da natureza, ações que 

buscam o bem-estar dos indivíduos como um todo, introduzindo constantemente 
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inovações em todos os aspectos. Enfim, são princípios alicerçados na orientação 

dos valores humanos. 
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CAPÍTULO 2 

PSICOLOGIA SOCIAL DOS VALORES HUMANOS 

 

É na psicologia social que o estudo dos valores humanos ganha destaque. 

Para os defensores da teoria dos valores humanos, é por intermédio dos valores que 

se torna possível compreender a forma de ser, pensar e agir do indivíduo, do grupo, 

das organizações e da sociedade. No plano do comportamento individual, os valores 

são os catalisadores que conciliam as necessidades das pessoas com as exigências 

da vida social. Por outro lado, representam formas compartilhadas de entendimento, 

que dão sentido à vida social, à ordem, à integração e à harmonia na convivência. 

Os valores individuais parecem estar relacionados com diferentes aspectos do 

comportamento humano, como a justiça, a orientação política, as relações 

intergrupais e a cooperação (Schwartz, 2011). 

Diversos estudiosos têm explorado o tema, o que tem gerado um número 

significativo de definições. Em nome da clareza, destacamos, a seguir, alguns 

conceitos usualmente utilizados na psicologia social dos valores humanos.  

2.1. Definição e caracterização dos valores humanos 

Os teóricos da psicologia social se referem aos valores como propriedades 

expressas no processo de valoração.  

Kluckhohn (1951) entende a orientação de valores nos seguintes termos: 

 

Concepção organizada e generalizada, que influencia a conduta no 
que diz respeito à natureza, ao lugar que nela corresponde ao 
homem, de sua relação com outros homens e do desejável e não 
desejável, de acordo com a maneira em que têm lugar as relações 
inter-humanas e as do homem com o ambiente. (Kluckhohn, citado 
por Gouveia, Fonsêca, Milfont& Fischer, 2011, p. 298). 

 

Dessa forma, os valores são vistos como concepções desejáveis, 

compartilhadas entre indivíduos nas relações que estabelecem nas sociedades, as 

quais orientam suas ações na vida cotidiana, de forma harmoniosa. 

Por sua vez, Allport (1961) diz que “... os valores são a força que domina a 

vida humana” (citado por Pires, 2004, p. 48), pois orientam atitudes, 

comportamentos e condutas, exercendo influência na tomada de decisões. 
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Para Schwartz (2006), o conceito de valor facilita a unificação dos interesses 

semelhantes de todas as ciências relacionadas com a natureza e com o 

comportamento humano. Quando refletimos sobre valor, buscamos, em primeira 

instância, a importância que eles possuem para a vida do indivíduo. 

Nos indivíduos, os valores variam em graus de importância. Um valor pode 

ser muito importante para uma determinada pessoa e menos importante para outra. 

Schwartz (1992) e Schwartz & Bilsky (1987) apresentam as principais características 

dos valores:  

1. Os valores são crenças. São condições psicológicas que se definem pelas 

sensações de veracidades relativas a determinadas ideias a respeito de sua origem 

ou possibilidades de verificação objetiva. As crenças estão ligadas a emoções, 

quando ativadas com ou sem nossa consciência, e eliciam sentimentos que podem 

ser positivos ou negativos. 

2. Os valores pertencem a fins desejáveis ou formas de comportamento. Eles 

se referem a construtos motivacionais, ou seja, a um conjunto de fatores que 

determina a conduta do indivíduo em busca de novos horizontes, novas conquistas 

partilhadas pela maioria, como a justiça, que é desejada por quase todas as pessoas 

nas diversas culturas.  

3. Os valores transcendem situações e ações específicas. Sua natureza é 

abstrata, mas diferenciam-se das normas e atitudes, pois geralmente se referem a 

atos, objetos ou situações específicas, como honestidade e obediência. 

4. Os valores guiam a seleção ou avaliação de comportamentos, pessoas e 

acontecimentos. Os valores servem de orientação ou funcionam como padrões para 

as pessoas buscarem o desejável. Por intermédio deles, decidimos se as ações 

políticas, pessoas ou acontecimentos são bons ou não, o que nos permite tomar a 

posição de aderir a eles ou a refutá-los. 

5. Os valores se organizam por sua importância relativa a outros valores e 

formam um sistema de prioridades. Os valores dão uma direção moral às coisas 

mais importantes para as pessoas e são ordenados em prioridades em função de 

sua importância. 

 

Existem concordâncias e discordâncias nas definições dos teóricos 

enfatizados pelo estudo. Rokeach (1968) e Schwartz (2006) consideram valores 

como crenças. Rokeach (1973) ressalta que eles possuem não só componentes 
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cognitivos, mas também afetivos e comportamentais. Para Rokeach (1973), o 

componente comportamental se efetiva pelo fato de que os valores, quando 

ativados, conduzem a ação. Neles, o componente afetivo marca presença pelo fato 

de haver uma carga emocional no processo de valorar. 

 Gouveia (2011) destaca o componente cognitivo dos valores humanos, 

referindo-se às informações que o individuo tem sobre o objeto  

 Schwartz (2006) e Gouveia (2011) concordam quanto ao fato de os valores 

serem transituacionais, isto é transcenderem situações específicas. 

 Gouveia (2011), do mesmo modo que Schwartz (2006), define que os valores 

são finalidades desejáveis que se concretizam em três requisitos universais: a) de 

funcionamento correto dos indivíduos com a finalidade de facilitar a sobrevivência da 

espécie humana, b) de interação e relacionamento coordenado e c) de 

necessidades humanas biológicas.  

 Do nosso ponto de vista, valores são crenças que expressam princípios 

gerais,  orientações fundamentais, individuais ou coletivas, sobre objetos desejáveis. 

Consideramos que os valores orientam a vida das pessoas porque estão 

internalizados e constituem a base de avaliação na busca do desejável.  

 

2.2. Importância dos valores na conduta humana e na Psicologia Social 

Os valores tornaram-se importantes no entendimento da conduta humana a 

partir do instante em que o homem percebeu a si mesmo como ator da sociedade, 

dotado de consciência, com necessidade de ordenar as suas ações e estabelecer 

padrões de prioridades. Como princípios orientadores, eles precisavam ser 

partilhados e aprovados por outros membros do grupo na sua prossecução. 

Segundo Gouveia, Fonsêca, Milfont e Fischer (2011), “... pensar nos valores 

humanos […] demanda considerá-los como próprios de indivíduos que se projetam 

no tempo e no espaço, lidando com conceitos abstratos como a forma de planejar a 

vida e a continuidade da espécie” (p. 297).  

Quando Rokeach manifestou preocupação, nos anos de 1970, com o poder 

preditivo dos valores pessoais em relação ao comportamento humano, afirmando 

que “o conhecimento dos valores de uma pessoa nos deveria permitir predizer como 

ela se comportará em situações experimentais e em situações da vida real” (citado 

por Tamayo, 2005, p. 8), os valores passaram a ser vistos como preditores de 

comportamento, pois é a partir deles que as normas de conduta são criadas. Os 



xxv 

 

valores são centrais, pois “servem para explicar as atitudes, as crenças e os 

comportamentos das pessoas em contextos concretos da vida cotidiana, refletindo 

tanto sua orientação como suas necessidades” (Gouveia, 2013, p. 115). Para 

Kluckhohn (1951), os valores desempenham uma importante função na maneira de 

escolher, nos meios e fins de ação acessíveis ao sujeito em determinado tempo e 

circunstâncias. Para Schwartz (2005), os valores motivam a ação do individuo ou do 

grupo, dando direção e intensidade emocional na consecução de metas axiológicas. 

São princípios-guia para orientação e representam as necessidades essenciais do 

ser humano. São princípios e regras que orientam a conduta das pessoas para 

buscarem o desejável pela comunidade (Ros, 2006).  

Em suma, a importância dos valores, no entendimento da conduta humana, 

se consubstancia em três funções principais: estabelecer os critérios e padrões 

sociais sobre o que é desejável; servir como guia da conduta dos indivíduos; e 

ajudar a racionalizar,permitindo-nos entender as diferentes situações que vivemos, 

ajudando a melhorar e a preservar nossa autoestima.  

2.3. Relação entre valores, atitudes e comportamentos 

Antes de estabelecer essa relação, vamos identificar algumas características 

distintivas existentes entre estes três construtos encontrados na literatura. 

Rokeach (1968) define valores como crenças duradouras acerca de um modo 

específico de conduta ou um estado-fim de existência, que é pessoal ou socialmente 

preferível a outro modo alternativo de conduta ou estado final de existência. As 

crenças estão organizadas em sistemas, o que lhes permite desempenhar uma 

função coordenada e interligada dentro da estrutura psicológica do indivíduo. 

Rokeach (1968) considera que um sistema de crenças pode ser entendido como 

uma organização de forma psicológica, mas não necessariamente lógica, que 

incorpora cada uma e todas as crenças de uma pessoa sobre a realidade física e 

social. Toda a ação humana para se tornar crença é orientada por valores. 

Conforme afirma Spranger (1976), “valores são subjetivamente hierarquizados e sua 

representação cognitiva é composta de crenças descritivas, avaliativas e 

prescritivas, englobando a personalidade por inteiro” (citado por Kruger, 2011, p. 

194). Valores são crenças duradouras, de difícil mudança, socialmente 

compartilhadas para guiarem ações e julgamentos de objetos e situações 

específicas da existência. 
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As atitudes, por sua vez, são orientações avaliativas sobre um objeto, seja ele 

físico ou social. Constituem um processo da consciência individual que determina a 

atividade real do individuo no mundo social. Ros (2006) assinala que a estrutura das 

atitudes é composta de três componentes: cognitivo, avaliativo e comportamental. O 

componente cognitivo reporta o que sabemos sobre o objeto. O componente 

avaliativo refere-se à posição que tomamos, de afeto ou desafeto, frente a esse 

objeto. Enquanto o componente comportamental é a fase conclusiva do processo, 

ou seja, o comportamento ou atitude que manifestamos diante do objeto.  

Kruger (2011, p. 205) assinala que as atitudes “são formadas e mudadas em 

situações cotidianas sob influência de pessoas significativas, como no caso dos 

modelos sociais […], ao longo das diversas interações que estabelecemos com a 

sociedade e a cultura do contexto em que nos encontramos”. Suas características 

distintivas residem no fato de serem pessoais e mudarem constantemente. 

A relação entre valores, atitudes e comportamentos depende das funções que 

os valores desempenham na ação humana, ao serem considerados como princípios-

guia dos indivíduos. Rokeach (1984) considera valores como “Crenças 

transituacionais – diferentemente das atitudes, que são crenças específicas sobre 

um objeto ou uma situação – que pertencem a metas desejáveis, que são 

classificadas por sua importância para as pessoas, que guiam nossas atitudes e 

comportamentos” (citado por Ros, 2006, p. 99).  

Os valores são determinantes de atitudes e comportamentos, ou seja, 

orientam toda a ação humana e têm sido utilizados como base na justificação das 

atitudes que qualificam as pessoas como portadoras de ideais coerentes e de 

estima. Os valores permitem o entendimento sobre as atitudes e os comportamentos 

dos indivíduos. Rokeach (1973) afirma que todas as atitudes do individuo podem ser 

entendidas como atos que exteriorizam valores. Schwartz e Bilsky (1990) assinalam 

que as concepções sobre valores se baseiam nas atitudes e comportamentos para 

todos os indivíduos em todas as épocas. Por outro lado, Ros (2006, p. 96) afirma 

que “existiria uma relação funcional de coexistência entre valores, atitudes e 

conduta, e que as pessoas com um autoconceito de self mais articulado mostrariam 

uma relação maior entre atitudes e comportamento”. Por outro lado, a conduta 

também desempenha sua função na relação que estabelece com os valores e se 

manifesta tanto na vida pública como na vida privada dos indivíduos. Os valores 

norteiam as atitudes e o comportamento dos indivíduos e podem estar relacionados 
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a objetivos específicos de sua vida. Tamayo (2005) afirma que “não é a prioridade 

dada a um determinado valor que influencia o comportamento, mas a interação entre 

os múltiplos interesses representados pelos valores” (p. 161). 

A literatura aponta quatro processos possíveis de articulação entre valores e 

comportamento. Verplanken e Holland (2002) ressaltam a questão da ativação de 

valores e argumentam que os valores precisam ser ativados para afetar o 

comportamento. Bardi (2000) acrescenta que os “valores que são mais importantes 

para o individuo são mais acessíveis. Isso explica, parcialmente, por que valores 

importantes se relacionam com o comportamento” (citado por Schwartz, 2005, p. 

80). Para que um valor seja ativado, é necessário que desperte interesse para o 

individuo e seja memorizado, para possibilitar sua evocação a todo instante.  

No que diz respeito aos valores como fonte de motivação, Feather 

(1988)destaca que “os valores pessoais, assim como as necessidades, induzem 

valências em ações possíveis. Isto é, ações se tornam mais atraentes, mais 

valorizadas subjetivamente, na medida em que promovem o atingimento de 

objetivos valorizados.” (citado por Schwartz, 2005, p. 81). Significa que valores com 

maior valência de desejabilidade, ou seja, de alta prioridade, são centrais no self do 

individuo. As oportunidades que se oferecem de atingi-los afetam automática e 

positivamente a estrutura psicológica, para desencadear ações que permitam sua 

materialização. A capacidade de atrair dos valores pode influenciar as ações mesmo 

sem o julgamento consciente das alternativas e das consequências posteriores. 

Os valores dirigem a atenção, a percepção e a interpretação de situações. 

Eles podem ser concebidos como formas de conhecimento, ou um olhar interior 

mediante o qual o indivíduo se apropria da realidade social. Eles fazem o indivíduo 

mais autenticamente humano, pois, “quando os valores são centrais para a pessoa e 

estão ativados, aumenta-se a busca da informação relacionada” (Estramiana, 

Pereira, Monter & Zlobina, 2013, p. 346).  

Quanto à influência dos valores no planejamento de ações, Gollwitzer (1996) 

assinala que o planejamento aumenta a possibilidade de que o comportamento seja 

guiado por objetivos. Ele foca mais os indivíduos nas ações desejáveis, nos “prós”, 

ao invés de nos “contras”, porque aumenta a confiança em sua capacidade e a 

crença na possibilidade de se atingir o objetivo de forma satisfatória, mesmo em 

momentos de dificuldades, aumentando a persistência como forma de transpor os 

obstáculos.  
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2.4. Primeiras aproximações das teorias dos valores humanos 

Embora as origens dos estudos sobre os valores possam remontar ao século 

passado, o livro de Thomas & Znaniecki (1918), O campesino polonês, “é 

considerado como o marco que deu origem ao interesse pelos valores” (Citado por 

Gouveia, Fonsêca, Milfont & Fischer, 2011, p. 297). Várias ideias importantes foram 

nele introduzidas para o entendimento do conceito de valores, destacando-se as 

concepções chaves de alguns estudiosos: Parsons (1951), que os considera “como 

ação motivada (Kluckhohn, 1951), o princípio do desejável e (Maslow 1954) os 

valores como representação de necessidades” (citado por Gouveia, Fonsêca, Milfont 

& Fischer, 2011, p. 299). 

2.4.1. Teoria dos Valores Humanos de Rokeach 

Rokeach (1973) com a publicação do livro The nature of human values, 

trabalho pioneiro sobre a natureza e os sistemas de valores, pode ser considerado 

um precursor do estudo científico dos valores. 

Rokeach (1973), ao descrever os valores humanos, orientou-se a partir de 

cinco princípios sobre a natureza dos valores: (1) o número total de valores que uma 

pessoa possui é relativamente pequeno; (2) todos os homens, em qualquer lugar, 

possuem os mesmos valores, em graus diferenciados; (3) os valores são 

organizados dentro de um sistema de valores; (4) os antecedentes dos valores 

humanos podem ser encontrados na cultura, na sociedade, nas instituições e na 

personalidade das pessoas; (5) as consequências dos valores podem se manifestar 

em todos os fenômenos que os cientistas sociais consideram como objeto de estudo 

para investigar e compreender.  

Rokeach (1973) classificou os valores em dois grupos: valores terminais e 

valores instrumentais. Os valores terminais são definidos como aqueles que 

assumem um caráter absoluto, sendo individual e socialmente preferíveis em várias 

situações referentes a vários objetos. Respondem às necessidades da existência 

humana e podem ser pessoais e sociais (estados finais de existência). Os valores 

instrumentais são definidos como meios através dos quais se podem alcançar os 

fins da existência humana, e podem ser morais e de competência (modos de 

conduta). 

Com a referida classificação, esse autor identificou a existência de 18 valores 

terminais e 18 instrumentais, que se encontram representados na escala de 
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“Rokeach Values Survey” (RVS), publicada em 1967. Tal escala foi amplamente 

utilizada no estudo dos valores e continua sendo utilizada em diversas pesquisas 

das ciências sociais (Tamayo & Porto, 2007, p. 370). 

Ainda que essa escala tenha sido amplamente utilizada, tem recebido criticas, 

tais como a de Schwartz e Bilsky (1990), que questionam a diferenciação 

estabelecida por Rokeach entre valores instrumentais e terminais. Para esses 

autores, a diferença estabelecida entre meio e fim não é suficientemente clara, uma 

vez que o meio pode tornar-se fim e vice-versa. Consideraram a diferenciação como 

estritamente semântica, não tendo sido encontrada nenhuma evidência da utilidade 

de tal distinção. Por exemplo, o prazer, que é considerado um valor terminal, pode 

se tornar um valor instrumental, no sentido de originar outros valores terminais, a 

exemplo da felicidade. 

A pertinência das abordagens de Rokeach (1968 e 1973) reside no fato de 

considerar os valores como “desejáveis”, ou seja, a ideia do que é certo ou errado, 

bom ou mau, aceitável ou não, dentro das normas vigentes nas diversas culturas e 

sociedades. Com seu trabalho, Rokeach (1973) alcançou grandes feitos, tais como: 

propôs uma abordagem que reuniu aspirações de diversas áreas, Antropologia, 

Filosofia, Sociologia, e Psicologia; diferenciou os valores de outros construtos com 

os quais costumavam ser relacionados, como atitudes, interesses e traços de 

personalidade; apresentou um instrumento, pela primeira vez, que media os valores 

como um construto legítimo e específico, apesar de originalmente ter sido aplicado à 

realidade norte-americana, o que gerou certa dificuldade na utilização por 

pesquisadores de outras culturas. 

Rokeach (1968, p. 130) aponta três elementos essenciais a serem 

considerados no estudo dos valores. Primeiro, é um conceito mais dinâmico, que 

integra componentes: motivacional, afetivo, cognitivo e de conduta. Em segundo 

lugar, os valores são determinantes das atitudes e do comportamento. Por fim, o 

conceito de valor é mais econômico que o de atitudes, servindo, portanto, para 

descrever melhor as diferenças entre pessoas, grupos, nações e culturas.  

2.4.2.Teoria Motivacional dos Valores Humanos 

Na Psicologia Social, foi com os trabalhos de Schwartz que o estudo 

dos valores ganhou força. Na teoria proposta por Schwartz e Bilisky (1987), 

os aspectos motivacionais são centrais e estariam na base dos valores. 
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Portanto, tenderiam à universalidade. As motivações são entendidas como 

equivalentes a preferências, necessidades, tendências e desejos do indivíduo. 

A teoria dos valores parte do pressuposto de que a existência humana 

se baseia em três necessidades universais: “as necessidades dos indivíduos 

na sua qualidade de organismos biológicos, os requisitos da interação social 

coordenada e os requisitos para o correto funcionamento e sobrevivência dos 

grupos” (Schwartz, 2006, p. 58). Dessas necessidades universais derivam 

abordagens que encontram a justificativa para os domínios motivacionais dos 

valores. 

No conceito de valores proposto por Schwartz (2006) estão implícitas 

quatro características: 

 

1. Servem aos interesses de alguma entidade social.  

2. Podem motivar a ação, dando-lhe direção e intensidade emocional.  

3. Funcionam como critérios para julgar e justificar a ação.  

4. São adquiridos tanto por meio de socialização dos valores do grupo 

dominante quanto mediante a experiência pessoal de 

aprendizagem. 

 

A formação dos valores, para Schwartz, baseia-se no princípio de que, 

perante uma realidade do contexto social, grupos e indivíduos convertem 

cognitivamente as necessidades inerentes à existência do ser humano e as 

expressam em uma linguagem de valores específicos, definidos pelas normas de 

sua cultura.  

Como intuito de melhor compreender as consequências psicológicas, práticas 

e sociais dos valores nas ações dos indivíduos, grupos e sociedades, Schwartz 

(2006) propõe uma hierarquia de valores que estão representados em 10 tipos 

motivacionais e podem manter relações de compatibilidade ou de conflito entre si. 

Para dar conta de sua ideia de compatibilidade e conflito entre os valores, ele 

desenvolveu uma estrutura motivacional universal de compreensão dos valores que 

é reconhecida nas diferentes culturas (Figura 2).  
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Figura 2 – A estrutura de relações dos valores motivacionais proposta por Schwartz 

Fonte: Teixeira e Monteiro (2008). 

 

O sistema de valores pessoais se organiza por meio de relações estruturais 

entre dez motivações básicas, a saber: autodeterminação, estimulação, hedonismo, 

auto-realização, poder, segurança, conformidade, tradição, benevolência e 

universalismo.  

A autodeterminação representa os valores que enfatizam a independência de 

pensamento, na tomada de decisões, na ação, na criação e exploração de novas 

possibilidades. As pessoas que priorizam esse valor apreciam a liberdade, a 

criatividade, a escolha dos próprios objetivos, são curiosas e independentes 

(Sánchez & Ros, 2006). Morris (1956) destaca que esses valores permitem 

estabelecer normas de convivência e organização política, social e cultural de forma 

autônoma. Por sua vez, Bandura (1997) afirma que a autodeterminação se origina 

de necessidades do organismo por controle e dominância. Finalmente, Kluckhohn 

(1951), citado em Schartz (2005) considera a autodeterminação um requisito da 

interação social autônoma e independente.  

A estimulação expressa os valores cujo objetivo é a procura de excitação, 

novidade e mudança, que parecem ser necessárias para manter um nível 

satisfatório de funcionamento. Pessoas que apreciam esse valor são audaciosas, 

têm uma vida variada e excitante (Schwartz 2005). Decci (1975)  destaca que as 

necessidades de estimulação provavelmente se relacionam às necessidades 

inerentes aos valores de autodeterminação.  
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O hedonismo faz referência ao desejo de a pessoa obter gratificação das 

necessidades físicas, que são transformadas em valores socialmente reconhecidos 

e aceitos. São pessoas que desfrutam a vida, que buscam o prazer e a gratificação 

sensual para si (Schwartz, 2006; Sánchez &Ros, 2006). Morris (1956) acrescenta 

que esse valor estaria associado à busca da felicidade.  

A auto-realização está associada à necessidade de sucesso pessoal por meio 

da demonstração de competência, mediante as regras aceitas socialmente. Pessoas 

que enfatizam esse valor são, geralmente, bem sucedidas, capazes, ambiciosas, 

influentes e inteligentes (Porto & Tamayo, 2007). Schwartz (2005) destaca que o 

capital humano que gera recursos demonstra sucesso e competência frente a 

padrões sociais, o que é necessário para a sobrevivência dos indivíduos e para que 

grupos e organizações atinjam seus objetivos de forma satisfatória, sendo bem 

sucedidos. 

O poder refere-se à busca de metas que permitam obter posição e prestigio 

social, controle e domínio sobre pessoas e recursos. Pessoas que priorizam esse 

valor atribuem grande importância à riqueza, ao poder social, e à autoridade (Ros, 

2006). Segundo Porto e Tamayo (2007), o valor de poder possibilita a preservação 

de uma posição social dentro de um sistema social hierárquico, permite a 

manutenção de um status de dominação e submissão que emerge na maioria das 

culturas.  

A segurança resume os valores que fazem menção à necessidade de 

segurança pessoal, harmonia e estabilidade na sociedade e nas relações 

interpessoais. Pessoas que priorizam o valor de segurança buscam manter a ordem 

social, a segurança familiar e nacional (Ros, 2006). Como chama a atenção 

Kluckhohn (1951) os valores de segurança são requisitos básicos de indivíduos e 

grupos, a fim de garantir segurança, harmonia e estabilidade da sociedade e dos 

relacionamentos (Schwartz & Bilsky, 1987).  

Conformidade faz referência aos valores que limitam as ações que podem 

prejudicar os outros ou violar expectativas ou normas sociais. Pessoas que priorizam 

esses valores são obedientes, polidas, autodisciplinadas e auto-restritas em suas 

relações diárias, geralmente mantendo relações com pessoas próximas (Schwartz, 

2005; Ros, 2006). Para Schwartz (2005), os valores de conformidade são derivados 

da necessidade de inibir ações que possam romper e prejudicar a interação e o 
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funcionamento dos grupos. Dessa forma, o comportamento de cada indivíduo deve 

ser submisso às normas prevalecentes e compartilhadas pelos membros da 

comunidade. 

Tradição como a própria etimologia da palavra sugere, significa a 

transmissão, a transferência de ideais, princípios e costumes. A tradição, segundo 

Sánchez e Ros (2006), vincula-se à necessidade de respeitar, aceitar e 

comprometer-se com os costumes e ideias que a cultura tradicional ou a religião 

impõem às pessoas. Pessoas que priorizam esse valor tendem a seguir as 

tradições, são devotas, cientes dos seus limites, humildes e moderadas. Segundo 

Schwartz (2005), frequentemente, os valores de tradição tomam formas de ritos 

religiosos, crenças e normas de comportamento. 

Benevolência é um valor que enfatiza a preocupação desinteressada com o 

bem-estar dos outros. Pessoas que assumem esse valor costumam ser prestativas, 

honestas, piedosas, responsáveis, leais, mantendo amizades verdadeiras e amor 

maduro (Schwartz, 2005). Esses valores servem para preservar e reforçar o bem-

estar das pessoas próximas, com as quais se mantém contato pessoal frequente 

(Ros, 2006). Kluckhohn (1951) sublinha que os valores de benevolência são 

derivados das necessidades básicas de aprimorar o delicado funcionamento do 

grupo. 

Universalismo abrange metas motivacionais direcionadas para a promoção do 

bem-estar da sociedade como um todo, incluindo os desconhecidos, e preservação 

da natureza. Pessoas que priorizam esses valores prezam a igualdade, a tolerância, 

a justiça social e a preservação da natureza (Ros, 2006). Nesse sentido, o valor de 

universalismo vincula-se à aceitação do diferente e de ideias contrárias. 

Segundo a teoria de Schwartz (2005), os dez construtos motivacionais podem 

ser classificados em quatro tipos motivacionais de segunda ordem: 1) autopromoção 

– agrega os valores de poder e realização; 2) autotranscendência – agrupa 

universalismo e benevolência; 3) abertura à mudança – agrega hedonismo, 

estimulação e autodeterminação; 4) conservação – inclui segurança, conformidade e 

tradição. Na classificação, o hedonismo estaria associado tanto com abertura à 

mudança quanto com autopromoção. Schwartz e Bilsky (1987) indicam que as 

relações existentes entre os tipos motivacionais são determinadas por limitações 

lógicas e práticas.  
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Os tipos motivacionais de segunda ordem representam as relações de 

compatibilidade dentro de cada agrupamento e também as relações de conflito entre 

eles. Dessa maneira, formam duas dimensões bipolares: autopromoção versus 

autotranscendência, e abertura à mudança versus conservação (Schwartz, 2005). A 

primeira dimensão contrasta a busca de sucesso pessoal e poder sobre os outros 

com a busca do bem-estar dos outros. A segunda dimensão opõe a ênfase na 

independência de ação e pensamento à auto-restrição, que promove a preservação 

da estabilidade (Porto &Tamayo, 2007). Em outras palavras, a teoria de Schwartz 

enfatiza a estrutura dinâmica entre os valores (Schwartz, 1992). Nessa concepção, 

alguns valores são incompatíveis entre si, no sentido de que as ações realizadas a 

fim de cumprir determinada necessidade (valor) podem estar em conflito com a 

busca de outra. Por exemplo, os comportamentos envolvidos na busca de valores de 

estimulação, que enfatizam a excitação, a novidade e o desafio, podem impedir a 

expressão dos valores de segurança, que realçam a estabilidade. 

A estrutura circular pode ser resumida em dois conflitos básicos. O primeiro 

conflito é o de auto-exaltação contra a autotranscendência, em que os valores de 

sucesso e poder estão em conflito com os valores de benevolência e universalismo. 

Os primeiros priorizam os interesses próprios, mesmo à custa dos outros, enquanto 

os últimos envolvem a preocupação com o bem-estar e os interesses dos outros, 

próximos e distantes. O segundo conflito é o da abertura à mudança versus 

conservadorismo. Nesse caso, os valores de autodeterminação, estimulação e 

hedonismo entram em conflito com os valores de segurança, conformidade e 

tradição. Os valores de abertura enfatizam a ação de independência do pensamento 

e sentimento, assim como prontidão para novas experiências, ao passo que, nos 

valores de conservação, o self é restringido e resistente à mudança. Valores de 

hedonismo compartilham elementos de abertura e auto-aperfeiçoamento e estão em 

conflito com a autotranscendência e o conservadorismo.  

Muito recentemente, Schwartz (2012) apresentou uma nova versão dos tipos 

de valores, que constitui um refinamento da teoria anterior, com o potencial de guiar 

os rumos de estudos sobre valores num futuro próximo. A referida reformulação 

mantém os pressupostos básicos no que tange às fontes dos valores, suas relações 

de compatibilidade e de conflitos entre as dimensões, porém mereceu o acréscimo 

de dois novos pressupostos de alguns valores antes ignorados.  
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O primeiro reside no fato de que alguns tipos motivacionais incluem 

diferentes motivos psicológicos básicos, o que justifica a necessidade de subtipos de 

valores. Como exemplo, a dimensão motivacional de autodireção seria representada 

pela motivação dos indivíduos para buscar a liberdade de pensamento e pela 

motivação para poder realizar os seus próprios comportamentos. A nova versão da 

teoria propõe representar dois subtipos de valores: autodireção no pensamento e 

autodireção na ação.  

O segundo pressuposto refere-se à possibilidade de os valores 

representarem relações de conflito entre duas grandes metas motivacionais. Um 

desses conflitos estaria presente na oposição entre a motivação para o 

autocrescimento (expressa pelos valores de autotranscendência e da abertura a 

mudanças) e a motivação para autoproteção (expressa pelos valores de 

conservação e de autodeterminação). O outro conflito envolveria a tensão entre a 

ação motivada para satisfação de interesses pessoais (representados nos valores 

de autopromoção e abertura a mudanças) e a ação motivada pela satisfação de 

interesses sociais (representada nos valores de autotranscendência e de 

conservação). 

Essa nova versão da teoria motivacional dos valoresde Schwartz acrescenta 

mais nove domínios motivacionais que integra a lista de dez valores. Sendo assim, 

passam a existir 19 valores básicos, organizados em um sistema coerente, que 

apresentam diferenças motivacionais significativas e ajudam a explicar as atitudes, 

comportamentos e características de personalidade na tomada de decisão. 

 No nosso estudo sobre a estabilidade e a mudança no sistema de valores 

dos estudantes de países africanos de língua oficial portuguesa residentes no Brasil, 

utilizamos a perspectiva teórico-metodológica desenvolvida por Schwartz (1992), 

referente aos dez tipos motivacionais de valores humanos, com ênfase no nível 

individual (Schwartz & Bilsky, 1987).  

2.5. Estabilidade e mudança no sistema de valores 

Um sistema pode ser definido como um conjunto organizado de elementos 

interdependentes que funcionam com objetivos comuns, formando um todo 

integrado, em que cada um dos componentes se comporta como um subsistema, 

contribuindo para o resultado maior do que se cada unidade funcionasse de modo 

independente. Entretanto, qualquer conjunto de partes unidas entre si pode ser 
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considerado um sistema, desde que as relações entre as partes e o comportamento 

do todo sejam objeto de atenção. Rokeach (1968) aponta que os valores são 

organizados em sistemas e define que “um sistema de valor de uma pessoa pode 

ser assim admitido como uma organização aprendida de regras para fazer escolhas 

e resolver conflitos – entre dois ou mais modos de comportamento ou entre dois ou 

mais estados finais de existência” (p. 133). 

Um sistema de valores enfatiza preferências relativas ao grau de importância 

atribuído aos tipos de valores, diferenciando os prioritários dos secundários, ou seja, 

descreve a organização hierárquica dos valores de um individuo em função de uma 

estrutura que define os valores mais importantes e os menos importantes em 

determinadas situações. Essa hierarquização está intrinsecamente relacionada com 

o desenvolvimento, levando em consideração o horizonte temporal, o desejo e o 

esforço motivado para a ação do sujeito.  

Como o sistema de valores representa crenças socialmente compartilhadas 

entre os indivíduos numa dada sociedade, os valores centrais tornam-se resistentes 

às mudanças. Assim, cada indivíduo possui seu sistema peculiar de valores 

vivenciados a partir das experiências particulares com os agentes mais significativos 

que afetam suas vidas, como a família, a cultura e outros. Esses agentes contribuem 

para a estabilidade do sistema de valores, originando, desse modo, mudança 

apenas das prioridades valorativas, mas não dos valores em si (Rokeach, 1973). 

A ideia de permanência ou estabilidade está associada a um determinado 

estado, ou seja, à qualidade daquilo que é estável, seguro e sólido. Os valores 

assumem características de preferências estáveis que os indivíduos têm em relação 

a condições específicas de vida. Braithwaite e Blamey (2006) argumentam que se 

pode concordar que a estabilidade de valores surja após o consenso sobre os 

valores, se eles forem compartilhados como normas internalizadas de 

comportamento, e se os indivíduos sentirem desaprovação social quando essas 

normas são transgredidas.  

A estabilidade dos valores reside no fato de que eles são consensuais e 

compartilhados entre os membros de um determinado grupo, internalizados como 

normas sociais de comportamentos que transcendem objetos, situações específicas 

e instituições. São reforçados ao longo de uma infinidade de situações, da infância à 

velhice, e, nesse segundo momento, os valores assimilados tornam-se difíceis de 

perder credibilidade, pela sua importância socialmente compartilhada, desejável e 



xxxvii 

 

duradoura. Gouveia (2013) enfatiza que “a estabilidade é concebida como uma 

característica que define a estrutura, descrevendo atividades necessárias para a 

sobrevivência do sistema ou da sociedade, ou seja, a sociedade tem requisitos 

funcionais ou imperativos que produzem diferentes estruturas que se especializam 

em realizá-los” (p. 100). Nesse contexto, para que as instituições se mantenham 

estáveis, necessitam de mecanismos valorativos que definam as bases de seu 

funcionamento, assegurando sua sobrevivência ao longo dos tempos. A maioria dos 

teóricos que se debruçam sobre valores humanos concorda que os valores são 

duráveis.  

Thomas e Znaniecki (1918) consideram que os valores são estáveis, embora, 

com o tempo, em função de novos contextos e novas atitudes dos indivíduos, o 

significado que lhes é atribuído pelo grupo possa mudar as prioridades axiológicas. 

Rokeach (1968), em sua definição, introduz a expressão “duradoura”, considerando 

que é preciso que os valores sejam estáveis para que o indivíduo fique referenciado 

como uma personalidade singular, socializada em um determinado contexto e num 

meio social. Entretanto, devido a mudanças culturais e novas experiências pessoais, 

as prioridades dos valores podem mudar.  

O que normalmente sofre alterações são as prioridades valorativas, na busca 

daquilo que o indivíduo considera desejável. Quando um indivíduo conquista novos 

patamares, saindo, por exemplo, de um estado de sobrevivência para uma condição 

melhor de vida, uma mudança pode ocorrer na sua situação, levando-o a buscar 

novas prioridades que se ajustem a esse novo contexto. Por outro lado, 

considerando que os valores são assimilados ao longo do processo de socialização, 

para os jovens que ainda não contam com uma estrutura psicológica estável, por se 

encontrarem na fase de amadurecimento, é possível registrar uma mudança no 

sistema de valores até o amadurecimento, em direção a um sistema mais integrado 

e consistente.  

Santos (2008) assinala que “os jovens ainda não conseguem integrar sua 

tendência à busca de sensações com as exigências da sociedade convencional” 

(apud Gouveia, Fonsêca, Milfont & Fischer, 2011, p. 310).Os imigrantes mais jovens, 

por estabelecerem relações com os pares de forma mais dinâmica, tendem adotar 

mais rapidamente e com maior facilidade os valores da sociedade de acolhida que 

os imigrantes mais velhos (Estramiana, Pereira, Monter & Zlobina, 2013).  
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O contexto ao qual o sujeito está exposto pode alterar sua compreensão 

sobre o que é desejável. Rokeach e Ball-Rokeach “acompanharam as mudanças 

nos valores nos Estados Unidos desde 1968. Entre as mudanças que observaram, 

encontrava-se uma ênfase na queda da igualdade entre 1971 a 1981, […] mudando 

de uma ‘orientação moral coletiva’ para uma ‘competência pessoal na orientação 

valorativa’” (Braithwaite & Blamey, 2006, p. 188). Também entendemos que os 

acontecimentos que escapam da normalidade, como crises e guerras, podem ativar 

prioridades de valores diferentes daquelas presentes em ambientes de convivência 

normal. 

Por sua vez, Techio (2007) enfatiza que, depois dos atentados terroristas de 

11 de Setembro nos EUA e de 11 de Março na Espanha, foi observada uma 

mudança na prioridade dos valores, por conta da situação de conflito e violência 

coletiva, sendo priorizados os valores sociais de segurança e de poder, capazes de 

proporcionar uma maior percepção de estabilidade. Rokeach (1968) assinala que, à 

medida que os meios de comunicação de massa tornam os temas sociais 

importantes, os indivíduos vão tomando consciência e, desse modo, os valores 

mudam na reavaliação de suas prioridades com relação ao tipo de pessoa que 

acreditam ser ou deveriam ser dentro de uma sociedade.  

Braithwaite e Blamey (2006, p. 189) assinalam que “as mudanças nos tipos 

de valores são especialmente interessantes diante das razões atuais sobre a queda 

da confiança nos valores da comunidade”. Gundelach (1992) “apontou que os 

valores estão mudando numa direção individualista e que em consequência a cultura 

está se tornando mais diferenciada, com uma variedade de estilos de vida que 

articulam valores em oposição” (citado por Braithwaite&Blamey, 2006, p. 189). De 

fato, a mudança ocorre quando os valores compartilhados socialmente são postos 

em evidencia, e as pessoas buscam novas prioridades axiológicas por vivenciarem 

realidades marcantes. 

2.6. Necessidade de closura 

O princípio da necessidade de fechamento cognitivo enfatiza como as pessoas 

adquirem conhecimentos sobre o mundo, geram e testam hipóteses utilizando 

informações cognitivas relevantes. Tal atividade não tem um ponto distinto de 

determinação, pois o processo de gerar hipóteses pode continuar indefinidamente, 

absorvendo mais informações destinadas à validação dessas hipóteses. A 
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necessidade de fechamento cognitivo tem sido descrita, na literatura, como o desejo 

de uma resposta definitiva sobre algum tema, ou qualquer resposta em oposição à 

confusão ou à ambiguidade (Kruglanski, 1989, citados por Kruglanski & Fishman, 

2009, p. 343, tradução nossa).  

Segundo Festinger (1950), na interação social, a necessidade de fechamento 

cognitivo parece ter implicações variadas e cruciais no comportamento dos 

indivíduos, principalmente no que tange: 

 

(...) aos processos intrapessoais, como formação de impressões e 

julgamento social; nos processos interpessoais, inclui a persuasão, 

comunicação e empatia; nos processos intragrupais, tais como 

pressões de uniformidade e nos processos intergrupais, incluindo o 

favoritismo do engrupo, eliminação do exogrupo, assim como 

processo de assimilação e aculturação no caso dos imigrantes. 

(citado por Kruglanski & Fishman, 2009, p. 343, tradução nossa) 

.  

O princípio de fechamento cognitivo enfatiza o desejo de uma resposta 

definitiva, em oposição à incerteza ou à ambiguidade. A necessidade de fechamento 

permite aos indivíduos chegar a uma decisão no processo da formação do 

conhecimento. Prevê diferenças comportamentais de indivíduos e níveis de análise 

interpessoal e intergrupal. No fechamento cognitivo, indivíduos socialmente ricos em 

recursos buscam menos informações antes de tomar uma decisão (Mayseless & 

Kruglanski, 1987). Da mesma forma, eles se concentram em suas próprias 

perspectivas e têm dificuldades de considerar perspectivas dos outros. Procuram 

fechamentos dentro dos grupos, pressionando os outros a mudar suas próprias 

opiniões, a fim de alcançar o consenso grupal. Preferem limites sólidos e grupos 

homogêneos. Todos os indivíduos com alta necessidade de fechamento cognitivo 

desejam rápido fechamento sobre os antecedentes situacionais. 

Existe uma diferença substancial no entendimento das condições e 

circunstâncias que incitam o desenvolvimento de diferenças individuais quanto às 

necessidades de fechamento. Uma pesquisa realizada em ambientes 

organizacionais mostrou que “indivíduos ricos em recursos”, no que tange à 

necessidade de fechamento cognitivo, têm problemas para lidar com as mudanças 

nesse ambiente (Kruglanski, Pierro, Higgins & Capozza, 2007, citados por 

Kruglanski & Fishman, 2009, p. 349, tradução nossa). No entanto, numa cultura em 
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que o ambiente é favorável ao fechamento, mostraram maior disponibilidade em 

lidar com as mudanças. Quando a realidade social existente apoia a mudança, 

“indivíduos ricos em recursos” ajustam melhor a mudança no local de trabalho. Em 

síntese, nos processos grupais, a pesquisa indica que os indivíduos com o consenso 

desejável alto e homogêneo, entre os membros do grupo, manifestam disposição a 

se envolverem em atividades para atingir e manter a estabilidade, inclusive com foco 

na tarefa, pressionando os outros a mudarem suas opiniões, rejeitando aqueles que 

têm opiniões diferentes, compartilhando menos informações e apoiando um estilo de 

liderança autocrática.  

Petty e Cacioppo (1986), citados por Kruglanski, A. W., Webster D. M., & 

Klem, A. (1993) indicam que as reações dos indivíduos à persuasão dependem da 

capacidade cognitiva de analisar criticamente a persuasão e sua motivação no 

processamento da informação da mensagem. O conhecimento prévio e a 

necessidade de fechamento se combinam para afetar a persuasão. Na ausência de 

uma informação base, indivíduos com alta necessidade de fechamento são mais 

persuadidos.  

Diante do exposto, reiteramos que os estudantes de países africanos da 

lusofonia que migram para o Brasil se deparam com uma sociedade e uma cultura 

totalmente diferente daquelas de seus países de origem. Eles foram socializados e 

educados de acordo com usos e costumes de suas comunidades, numa cultura 

fechada, baseada na educação rígida da vida comunitária, que honra os hábitos dos 

antepassados, numa convivência em famílias alargadas, que se reveem nos valores 

grupais e conservam a herança cultural como presença viva dos ancestrais. Em 

suma, são sociedades que priorizam valores de tradição, conformidade e segurança. 

Ao chegarem ao Brasil, deparam-se com uma cultura ocidentalizada, mais aberta, 

baseada nos valores de competência, de capacidade individual, e com uma 

sociedade que busca a modernidade e os valores de autonomia de pensamento e 

ação, curiosidade e criatividade (PNUD, 2010, p. 130). Trata-se, portanto, de uma 

sociedade que se orienta pelos valores de “autotranscendência, conservação, 

abertura à mudança e autopromoção”.  

É nesse contexto de choque cultural que se insere o problema de pesquisa 

que oferece fundamento para o presente estudo. Busca-se responder a seguinte 

pergunta. Ao serem inseridos em nova realidade, em que medida podem ser 



xli 

 

identificados padrões de estabilidade e mudança no sistema de valores de 

estudantes de países africanos de língua oficial portuguesa residentes no Brasil? 
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CAPÍTULO 3 

ESTUDO EMPÍRICO 

 

Tendo em conta as metas que nos propusemos a atingir com este estudo, 

apresentaremos, a seguir, os objetivos e as hipóteses devidamente formulados.  

 

3.1. Objetivo geral 

Compreender e analisar comparativamente a estrutura hierárquica dos 

valores humanos nos estudantes de países africanos de língua oficial portuguesa, 

residentes no Brasil. Fundamentalmente, pretende-se analisar a estabilidade e a 

mudança no sistema de valores e de closura em africanos com pouco tempo de 

residência no Brasil com os que têm mais tempo de contato com a cultura brasileira. 

 

3.2. Objetivos específicos e hipóteses 

3.2.1. Analisar, nos africanos de língua oficial portuguesa, residentes 

no Brasil, a adesão aos valores de autopromoção, que enfatizam a busca do 

sucesso pessoal e do poder sobre os outros através dos valores, de 

realização e poder, levando em consideração o tempo de residência no Brasil. 

Hipótese 1 – Considerando que o Brasil é um país mais orientado pelos 

valores centrados na competência do indivíduo, no status social e no prestígio 

do que os países africanos de língua oficial portuguesa, espera-se que os 

africanos com maior tempo de residência no país apresentem níveis mais 

altos nos valores de realização e poder, quando comparados com os 

africanos com menor tempo de residência no país. 

 

3.2.2. Analisar o nível de adesão aos valores de abertura à mudança, 

que enfatizam a independência de ação e do pensamento, por intermédio dos 

valores de autodeterminação, estimulação e hedonismo, levando em 

consideração o tempo de residência no Brasil. 

Hipótese 2 – Considerando que Brasil é um país mais orientado pelos 

valores centrados em criatividade, novidade, desafio na vida, prazer e 

gratificação sensual do que os países de lusofonia africana, espera-se 

encontrar, entre os participantes com maior tempo de residência no país, 
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níveis significativamente mais altos na adesão aos valores de 

autodeterminação, estimulação e hedonismo. 

 

3.2.3. Analisar a adesão ao sistema de valores de conservação, que 

enfatizam a auto-restrição das ações e impulsos prejudiciais aos outros e que 

envolvem respeito e aceitação dos costumes tradicionais, com o intuito de 

garantir segurança, harmonia e estabilidade do grupo ou da sociedade, 

através dos valores de conformidade, tradição e segurança, levando em 

consideração o tempo de residência no Brasil. 

Hipótese 3 – Tendo em vista que as sociedades africanas são mais 

orientadas pelos valores centrados na preservação de costumes antigos e 

honrados, legados pelos antepassados, e na aceitação de ideias oferecidas 

pela cultura tradicional, de acordo com o grupo de pertencimento, porque são 

eles que garantem harmonia, segurança e estabilidade a seus membros, 

espera-se encontrar uma correlação significativa entre os participantes da 

lusofonia africana com menos tempo de residência no Brasil, com maior 

adesão aos valores de conformidade, de tradição e de segurança. 

 

3.2.4. Analisar o nível de adesão ao sistema de valores de 

autotranscendência, que buscam a tolerância e a justiça social pelo bem-estar 

dos outros e da natureza, através dos valores de universalismo e 

benevolência, entre os africanos residentes no Brasil, levando em 

consideração o tempo de residência. 

Hipótese 4 – Considerando que Brasil é um país que se orienta mais 

pelos valores centrados em tolerância, compreensão, diferença e justiça 

social para o bem-estar de todas as pessoas e da natureza, do que os países 

africanos de língua oficial portuguesa, espera-se que os participantes com 

mais tempo de residência no país de acolhida apresentem índices maiores de 

adesão aos valores de universalismo e benevolência. 

 

3.2.5. Analisar a relação existente entre a escala de closura, que 

enfatiza o fechamento cognitivo, e o sistema de valores de conservação, que 

busca a manutenção do status quo através dos valores de conformidade 

tradição e segurança. 
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Hipótese 5 – Considerando que a variável closura enfatiza fechamento 

cognitivo, e os valores de conformidade, tradição e segurança se centram na 

segurança, harmonia e estabilidade da sociedade, na aceitação dos costumes 

e ideias oferecidas pela cultura tradicional, com restrição das ações, 

tendências e impulsos que possam prejudicar os outros e contrariar 

expectativas, espera-se encontrar uma relação positiva entre closura e 

valores de conformidade, tradição e segurança. 

 

3.3. Método 

O presente capítulo apresenta os procedimentos metodológicos adotados 

para a condução do estudo, contemplando seções relativas aos participantes, aos 

procedimentos, aos instrumentos e aos critérios adotados para a análise dos dados 

obtidos durante a pesquisa empírica. 

De acordo com o título desta pesquisa, “Estabilidade e mudança no sistema 

de valores de africanos de países de língua oficial portuguesa residentes no Brasil”, 

em que as variáveis independentes estão evidentes, e que seu estudo se realiza em 

retrospectiva, ou seja depois dos fatos, julgamos que o modelo apropriado para o 

nosso tema de estudo enquadra-se no plano de pesquisa ex post facto. 

3.3.1 Participantes 

Nesta seção, apresentaremos os dados sociodemográficos relativos 

aos participantes: nacionalidade, sexo, idade, religião, grau de formação, 

estados brasileiros onde residem atualmente, tempo de permanência, motivo 

de vinda para o Brasil e repercussão, nas suas vidas, do fato de residirem no 

Brasil. O estudo contou com 65 participantes, dos quais 58 responderam 

efetivamente, conforme evidencia a Tabela 1. 
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Tabela 1: Dados sociodemográficos dos participantes 

Características 
demográficas 

Nº % 

SEXO 
Homem 45 77,6 
Mulher 13 22,4 

GRAU DE FORMAÇÃO 
Médio 1 1,7 
Graduação 36 60,0 
Pós-graduação 23 38,3 

RELIGIÃO 
Católica 18 32,6 
Adventista do Sétimo Dia 13 23,6 
Evangélica 12 21,8 
Cristã 8 14,5 
Muçulmana 3 5,5 
Fé Bahai 1 1,8 

NACIONALIDADE 
Angolana 26 43,3 
Cabo-Verdiana 13 21,7 
Moçambicana 13 21,7 
Guineense 7 11,7 
São Tomé e Príncipe 1 1,7 

 

A grande maioria dos participantes no estudo é do sexo masculino. 

Esses dados corroboram os encontrados pela UNESCO na África 

Subsaariana, disponíveis no Compéndio Mundial de La Educación (2009), 

segundo os quais a taxa bruta de matrícula no ensino universitário é de 6,8% 

para homens, um valor de 1,5 superior ao de mulheres, que é de 4,5%. Esse 

resultado pode ser explicado pelo fato de as mulheres enfrentarem 

dificuldades de acesso ao ensino superior. 

Não obstante os esforços que os governos desses países têm feito no 

que tange à igualdade de oportunidades entre gêneros, na prática, os valores 

tradicionais continuam a orientar a vida de algumas famílias, na base do 

conceito patriarcal, segundo o qual o homem é o provedor da família, o que 

provê, o que protege e o que decide o futuro de todos. Deve possuir maior 

nível de formação para ter melhor emprego e, assim, garantir o bem-estar de 

todos que estão sob sua tutela. Desse modo, a função preestabelecida para a 

mulher é o serviço doméstico – cuidar do lar e da família – adiando-se sua 

formação para quando as condições assim o permitirem, ou seja, para um 

segundo plano. Tal como enfatizam Ferreira e Assmar (2005), a sociedade 

patriarcal, que designou ao homem o espaço público e à mulher o espaço 
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privado, tem levado ao surgimento de valores associados à superioridade 

masculina e à inferioridade feminina, o que perpetua o desenvolvimento de 

representações de masculinidade associadas à dominação e à 

responsabilidade pelo sustento da família e a representações de feminilidade 

relacionadas à submissão e à responsabilidade pelo lar e pela prole. 

No que diz respeito ao grau de formação, apenas um estudante 

afirmou cursar o ensino médio. Os estudantes de graduação estão 

representados com 60,0%, ao passo que 38,3% referem-se aos da pós-

graduação. A diferença observada entre as frequências dos estudantes de 

formação média e os de graduação reside no fato de que, nesses países, já 

não existe tanta dificuldades de acesso ao ensino médio. Mesmo a formação 

superior tem sido contemplada, pois, nos últimos anos, aumentaram as 

instituições desse nível. Tal como alude Silva (2005), “o final dos anos 90 e a 

década de 2000 marcam também um período de florescimento de instituições 

de ensino superior em países africanos falantes de língua portuguesa, onde 

elas nunca haviam existido” (p. 35). A demanda de estudantes de graduação 

que continuam vindo para o Brasil decorre do prestígio das instituições do 

ensino superior brasileiras. Quanto aos estudantes da pós-graduação que se 

encontram no Brasil, esse fato decorre do não oferecimento regular desse 

nível de formação nesses países. 

Sobre a faixa etária, a idade mínima observada foi de 20 anos e a 

máxima de 48 anos. A idade média é de 28,62 anos, com o desvio-padrão de 

7,132 anos. No que tange à religião, a maioria se auto-atribui a condição de 

católicos, seguidos por adventistas, evangélicos, cristãos, muçulmanos, e, por 

último, um praticante da fé Bahai. Quanto à nacionalidade, os angolanos 

representam 43,3% da amostra; os moçambicanos 21,7%, os cabo-verdianos 

21,7%, os de Guiné Bissau 11,7%, e, por último, São Tomé e Príncipe com 

uma pessoa. A nacionalidade São-tomeense, por ter sido representada 

apenas com um participante, foi suprimida na análise dos resultados. 

Dos participantes da pesquisa, 45% residem na Bahia, 13,3% em São 

Paulo e Minas Gerais, 5% no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e em Goiás, 

3,3% no Ceará, Paraíba e Distrito Federal, e no Paraná e Pernambuco com 

um participante em cada, o que oferece uma representação de 11 dos 27 

estados que compõem o Brasil. 
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Levando-se em consideração o tempo de residência no Brasil, 3 

participantes vivem entre 20 a 15 anos, 4 participantes entre 14 a 10 anos, 8 

participantes entre 9 a 5 anos e, por último, 44 participantes vivem entre 4 a 1 

ano, indicando que a formação acadêmica realizada no Brasil já vem sendo 

valorizada ao longo dos anos. 

No que tange ao motivo que levou os estudantes a virem ao Brasil, 

89,2% afirmam ser a formação acadêmica, enquanto que dois afirmam terem 

vindo por questões religiosas e de formação acadêmica, de forma 

concomitante. 

Em relação à pergunta sobre o que significou para a vida pessoal ter 

saído do seu país, estabelecendo-se, mesmo temporariamente, no Brasil, 

43,1% responderam procurar um maior desenvolvimento pessoal, 15,4% 

aludiram à realização, por ter sido concretizado o sonho a muito almejado, 

13,8% se referiram às mudanças de vida na forma de pensar, fazer e decidir, 

13,8% fizeram referência à aprendizagem, já que  constitui um verdadeiro 

desafio estarem em instituições de formação de reconhecida competência, e 

estarem sendo assimilados conhecimentos úteis para a vida futura. Para duas 

pessoas significou responsabilidade, porque o tempo de estadia no Brasil, 

longe de família, permitiu adquirir muita experiência e maturidade para se 

inserir na sociedade, sem constrangimentos. Uma pessoa se referiu à 

independência de pensamento e liberdade de ação, enquanto outra afirmou 

que ter vindo ao Brasil significou segurança, visto que, quando veio, seu país 

estava em conflito armado. 

Quando às repercussões do fato de residir no Brasil e os impactos na 

vida pessoal, 55,4% afirmaram que houve mudança na vida, com aquisição 

de novas ideias, devido ao aprendizado que está sendo realizado; 16,9% 

afirmaram que as repercussões foram positivas, por estarem numa realidade 

ocidentalizada, diferente daquela dos países de origem, enquanto 15,4% 

assinalaram que as repercussões se referem ao conhecimento de outras 

culturas, o estabelecimento de novas redes de amizades e novos 

relacionamentos com indivíduos não africanos.  
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3.3.2. Instrumentos 

Para a condução dos trabalhos desta pesquisa, utilizamos um 

questionário composto por perguntas abertas e fechadas, cujas 

características estão a seguir  discriminadas (ver Anexo I).  

 

a) Escala de Valores Humanos 

Em que pese a existência da escala Schwartz ValueSurvey (SVS), que 

apresenta uma relação de 56 itens na primeira versão e 57 na segunda 

versão (Schwartz, 1992), preferimos usar, no nosso estudo, para a 

mensuração dos valores, o questionário de perfis de valores pessoaisreduzida 

(QPVP) (Schwartz, 2001), composta de 21 itens. Trata-se de uma escala tipo 

Likert, com seis intervalos de resposta, variando de 1 (parece muito comigo) a 

6 (não se parece nada comigo). 

 A versão do QPVP adotada é composta por frases que 

descrevem preferências relacionadas com os valores motivacionais, sendo 

solicitado ao respondente que declare em que medida essas preferências 

coincidem com as suas. 

Para a avaliação da consistência interna da escala, os valores foram 

agrupados seguindo as dimensões de segunda ordem proposta na teoria, 

obtendo-se os seguintes indicadores: 

i) Na dimensão abertura à mudança, foram agrupados os valores 

autodeterminação, estimulação e hedonismo. O Alpha de Cronbach 

referente a essa dimensão foi de 0,59. 

ii) Na dimensão conservação, foram agrupados os valores 

tradição, conformidade e segurança. O Alpha de Cronbach calculado 

para essa dimensão foi de 0,48. 

iii) Na dimensão autotranscendência, foram agrupados os 

valores universalismo e benevolência. O Alpha de Cronbach referente 

a essa dimensão foi de 0,62. 

iv) Na dimensão autopromoção, foram agrupados os valores 

realização e poder. O Alfa de Cronbach calculado para essa dimensão 

foi de 0,75. 
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b) A escala de closura 

As pessoas apresentam diferenças pessoais estáveis num determinado 

grau em que valorizam o encerramento cognitivo. Algumas pessoas podem 

formar, em definitivo, opiniões extremas, independentemente da situação, 

enquanto outras podem resistir à tomada de decisões, mesmo em ambientes 

mais seguros. Para medir tais diferenças individuais, Webster e Kruglanski 

(1994), citados por Kruglanski e Fishman (2009) desenvolveram a escala de 

necessidade de fechamento, denominada escala de closura. 

Essa escala é composta por 14 itens. Trata-se de uma Escala tipo 

Likert, com cinco intervalos, variando de 1 (nada parecido comigo) a 5 

(totalmente parecido comigo). Segundo seus autores, a análise estrutural 

nessa escala revela melhor ajuste ao modelo unifatorial, único fator, com 

correlações no interior dos cinco domínios (Webster&Kruglanski (1994),apud 

Kruglanski&Fishman, 2009, p. 344, tradução nossa). Domínios: o desejo de 

ordem e estrutura, desconforto;  ambiguidade; determinação, o desejo; 

previsibilidade sobre o futuro; fechado de espírito. A fim de avaliar a 

consistência interna, o alfa de Cronbach foi calculado, resultando num valor 

de 0,78. 

Estudos mostraram, através de uma série de amostras nacionais e 

internacionais, que os fatores são unidimensionais e consistentes (Cratylus, 

1995; Pierro et al, 1995; Webster&Kruglanski, (1994), apud 

Kruglanski&Fishman, 2009, p. 344, tradução nossa). A escala foi traduzida em 

várias línguas, proporcionando, nas pesquisas, uma dimensão transcultural 

sobre o fechamento e a abertura. Os resultados de numerosos estudos 

indicam que a teoria da necessidade de encerramento tem o mesmo 

significado de base e estrutura nacional e que as classificações podem ser 

significativamente comparadas entre diferentes países e culturas.  

 

c) Questionário sociodemográfico 

Permitiu caracterizar, de forma detalhada, os participantes do estudo, 

tendo sido composto por questões como sexo, idade, tipo de religião, nível 

acadêmico e nacionalidade. 
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3.3.3. Procedimentos 

Esta pesquisa foi conduzida via online,através do questionário 

eletrônico elaborado com sistema EFS Survey.Inicialmente, apresentou-se 

uma carta onde constou a nossa identificação, explicando que se tratava de 

uma pesquisa de dissertação de Mestrado, na qual poderiam participar 

apenas africanos de países de língua oficial portuguesa que se encontravam 

no Brasil. Explicou-se também que, para participar, deveria ser acessada a 

página web referida na carta. Para a divulgação da pesquisa, uma carta-

convite foi remetida para as associações de estudantes desses países, 

através do Facebook e por e-mails, assim como foi solicitado que a 

reencaminhassem a outras pessoas que porventura atendessem ao critério 

de inclusão no estudo. 

 

3.3.4. Aspectos éticos 

Aos participantes que concordaram em colaborar com a pesquisa foi 

solicitado que lessem o termo de consentimento livre e esclarecido, que 

informava seus direitos e a proposta do estudo, destacando-se aspectos 

como o anonimato e a livre participação. 

 

3.3.5 Critérios para análise dos dados 

Em primeiro lugar, foi feita a análise da escala (QPVP) composta de 21 

itens. 

Depois de agrupados todos os valores do Questionário de Perfis de 

Valores Pessoais (QPVP), foram realizados os cálculos das médias e do 

desvio padrão referentes às quatro dimensões da segunda ordem, que 

compõem os dez tipos motivacionais de valores pessoais, ou seja, abertura à 

mudança, conservação, autotranscendência e autopromoção, com o objetivo 

de descrever os valores em maior evidência. 

Adicionalmente, foram realizadas análises de correlações (r de 

Pearson) entre os dez tipos motivacionais de valores individuais, com a 

escala de closura e o tempo de residência no país. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, inicialmente, serão apresentados as análises descritivas relativas 

às escalas de valores humanos e de closura, e, em seguida, as análises inferenciais, 

ou seja, os testes das hipóteses. 

4.1. Análise e discussão dos resultados referentes à Escala de Valores Individuais 

Uma vez que a escala adotada no estudo é de seis pontos, conduzimos um 

teste t para uma única amostra, utilizando o valor de critério 3,5, com a finalidade de 

identificar o posicionamento dos participantes em relação ao ponto médio da escala. 

Os resultados indicaram que, em todas as dimensões de valores, os participantes se 

posicionaram de forma significativa abaixo da média: autopromoção (t(57) = 2,460, p 

<.05); abertura (t(57) = 9,583, p <.001); conservação (t(57) = 14,930, p <.001); 

autotranscendência (t(57) = 21,825, p <.001). Ainda que tenham se posicionado 

abaixo do ponto médio da escala, em algumas dimensões eles se aproximaram da 

média. Resultados semelhantes foram encontrados por Tamayo (2007), em uma 

pesquisa realizada para determinar o impacto dos valores organizacionais sobre o 

estresse ocupacional. 

Posteriormente, foram verificados a média e o desvio padrão das quatro 

dimensões da segunda ordem: abertura à mudança, conservação, 

autotranscendência e autopromoção. A dimensão que mereceu maior acolhimento 

dos participantes foi a autopromoção (média = 3,14, desvio-padrão = 1,09), seguida 

de abertura à mudança (média = 2,58, desvio-padrão = 0,72); depois, a conservação 

(média = 2,24, desvio-padrão = 0,63); e, por último, a autotranscendência (média = 

1,77, desvio-padrão = 0,60). Para estabelecer a diferença entre essas dimensões, 

conduzimos testes t para medidas emparelhadas, cujos resultados permitiram 

identificar diferenças significativas entre as dimensões. Desse modo, constatamos 

que as dimensões autopromoção e abertura à mudança possuem diferenças 

estatisticamente significativa (t(57) = -4,45, p < 0,001); da mesma forma, essa 

diferença foi encontrada entre a variável autopromoção e conservação (t(57) = 6,14, p 

< 0,001), entre a autopromoção e a autotranscendência (t(57) = 8,64, p < 0,001), entre 

as dimensões abertura à mudança e conservação (t(57) = 3,11, p < .05) e, por último, 

entre  conservação e autotranscendência (t(57) = 4,78, p < 0,001). Esses resultados 
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indicam que, considerando-se que os participantes vieram para o Brasil com o 

objetivo de realizar sua formação acadêmica, eles priorizam mais os valores de 

autopromoção, que se relacionam com a realização e o poder, o que é compatível 

com os objetivos de formação pessoal e profissional. 

 Os índices da dimensão de abertura à mudança, que aparece em segundo 

lugar na hierarquia de importância, sugerem que os participantes, ao saírem dos 

seus países no continente africano e virem para o Brasil, estão abertos a novas 

experiências e aprendizagens, dispostos a adotar novas formas de ver a realidade 

social e com a pretensão de mudar suas vidas. 

Os indicadores mais baixos foram encontrados nos valores de conservação, que 

incorporam as dimensões tradição, conformidade e segurança. Para os 

participantes, esses valores parecem não se enquadrar no âmbito dos seus projetos 

de vinda para o Brasil e, como tal, não têm merecido a devida importância como 

princípio-guia de orientação de suas vidas. A importância atribuída à 

autotranscendência, valor que enfatiza a benevolência e o universalismo, foi o que 

obteve índices mais baixos de prioridade. 

Com já foi exposto, os valores são construídos socialmente, usados 

frequentemente como orientação nas atitudes e comportamentos dos indivíduos, 

constituindo, portanto, metas desejáveis. O construto de autopromoção, composto 

pelos valores de realização e poder, foi considerado pelos participantes como o 

princípio de orientação de suas vidas, no decurso da formação acadêmica realizada 

no Brasil. Os estudantes dos países africanos de língua oficial portuguesa, ao terem 

escolhido instituições brasileiras de ensino universitário para realizar sua formação 

acadêmica, estão certos da qualidade da formação recebida, a qual, quando 

concluída, possibilitará que eles sejam bem sucedidos na resolução das atividades 

concretas, com a possibilidade de ocuparem posições de destaque, com 

competência, quando regressarem a seus países de origem. 

Em segundo lugar na hierarquização da adesão aos valores, encontramos a 

abertura à mudança. São valores perseguidos por indivíduos motivados para a 

inovação, disponíveis para lidar com novas aprendizagens e com o diferente, além 

de estarem à procura de novidades, desafios na vida, o que orienta as pessoas para 

a inovação, a curiosidade e a criatividade. Esses dados indicam certa prioridade dos 

estudantes da lusofonia africana de encarar com seriedade o processo de 

aprendizagem de novas tecnologias, apropriando-se, desse modo, de nova 
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mentalidade, que permita um olhar diferente da realidade social, posicionando-se de 

forma construtiva e criativa, com pensamentos independentes na tomada de 

decisões. 

Em terceiro lugar, aparece à adesão aos valores de conservação, que enfatizam 

a preocupação com o bem-estar das pessoas, através da restrição dos próprios 

impulsos e de comportamentos que possam prejudicar os outros ou alterar a ordem 

social, tendo em vista as expectativas sociais e a estabilidade nas relações, para a 

harmonia social. As ações na busca de cada um desses valores são mais desejadas 

e aceitas pela sociedade, pois pressupõe-se que os indivíduos portadores de tais 

valores apresentem uma preocupação maior na preservação dos usos e costumes, 

com vistas ao estabelecimento de relações profícuas na sociedade. Esses valores 

conduzem, provavelmente, a uma conduta de resistência à novidade, pela 

preferência em manter a conformidade e a uniformidade do grupo. Os valores de 

conservação promovem a manutenção do status quo dos indivíduos e se revelam 

como opostos aos valores perseguidos pelos estudantes da lusofonia africana. 

A dimensão que apresentou o grau de acolhimento mais baixo entre os 

participantes foi a autotranscendência, que inclui dimensões como a compreensão e 

a aceitação do diferente. 

Conduzimos uma série de ANOVAs com a finalidade de identificar diferenças 

entre os países para cada uma das dimensões valorativas (ver Tabela 2). A variável 

autopromoção, que apresentou a média mais alta entre as dimensões analisadas, 

não apresentou diferenças estatisticamente significativas entre os países (F(3,54) = 

0,656 , p = ,583), como também a variável autotranscendência (F(3,54) = 1,136 , p 

= ,343). A mesma tendência foi encontrada para a variável abertura à mudança 

(F(3,54) = ,998 , p = ,401), assim como para a variável conservação (F(3,54) = 1,124 , p 

= ,348).  

 

Tabela 2 – Escores médios e desvio padrão das dimensões valorativas por países. 

Dimensão valorativa Angola Cabo Verde Guiné-Bissau Moçambique Média 

Autopromoção 3,32 (1,22) 3,18 (1,06) 3,12 (0,48) 2,77 (1,03) 3,15 (1,07) 

Autotranscendência 1,95 (0,67) 1,58 (0,54) 1,69 (0,58) 1,80 (0,48) 1,80 (0,60) 

Abertura 2,77 (0,79) 2,41 (0,82) 2,35 (0,53) 2,53( 0,64) 2,59 (0,74) 

Conservação 2,40 (0,61) 2,20 (0,74) 2,00 (0,43) 2,07 (0,66) 2,24 (0,64) 
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4.2. Análise e discussão dos resultados referentes à escala de closura 

Em primeiro lugar, foi feita a análise da escala composta de 14 itens. 

Considerando que a escala utilizada para mensurar as variáveis é de 5 intervalos, o 

valor da média encontrado para o construto pode ser considerada baixo (média = 

2,69, desvio padrão = 0,61). Efetuamos um teste de variância, para se avaliar as 

diferenças nas médias entre os participantes dos quatro países e os resultados 

obtidos não permitiram identificar diferenças estatísticas significativas entre eles 

(F(3,53) = 0,263, p = ,852). 

Analisando separadamente as médias e o desvio padrão para cada país, os 

resultados apurados foram os seguintes: Angola, média 2.63 e desvio padrão 0,61; 

Cabo-Verde, média 2,73 e desvio padrão 0,41; Guiné Bissau, média 2,67 e desvio 

padrão 0,65; Moçambique, média 2,83 e desvio-padrão 0,86. 

Uma possível justificativa para a ausência de diferenças estatisticamente 

significativas entre os países participantes, tanto para a escala dos valores humanos 

como para a escala de closura, pode estar ligada às relações de convivência e 

fraternidade, bem como à mobilidade existente entre os cidadãos dos referidos 

países. Tais relações são, muitas vezes, marcadas por ligações de 

consanguinidade, uma vez que muitos parentes vivem em dois ou mais países de 

lusofonia africana. Esses  contatos frequentes permitem a adoção e a assimilação 

dos mesmos usos e costumes. Conforme enfatiza Amaral (2005, p. 8), a “lusofonia 

em África integra cinco países formados ao longo de cinco séculos de colonização 

portuguesa que lhes deu aspectos comuns, tendo hoje a língua lusa como elemento 

interno de ligação entre as respectivas populações e de projeção no exterior”. Não 

obstante esses países se localizarem em regiões diferentes da zona subsaariana do 

continente africano, os fatores apontados permitiram a essas populações, ao longo 

da história – desde o passado colonial, durante as lutas de libertação contra a 

colonização portuguesa e após a independência –, a criação de aspectos comuns 

entre as respectivas comunidades, a exemplo de normas sociais, usos e costumes 

culturais. Conforme aludem Miranda e Hedler (2011, p. 316), “os valores seriam 

aqueles aspectos culturais que estão internalizados e são compartilhados pelos 

membros de um grupo cultural”. 

Esses países, por se situarem na região habitada pelos povos bantos, possuem 

uma base de crenças, rituais e costumes muito similares, e esses aspectos foram  

reforçados com a criação da organização regional de países africanos de língua 
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oficial portuguesa, que busca objetivos comuns. Segundo Neto (1979), “os nossos 

Povos têm passado e presente de combate vitorioso para conseguir os objetivos 

comuns: a independência, o progresso econômico-social, a cooperação e a Paz” 

(citado por Documentos, 1986, p.7). Essa busca incessante de objetivos comuns 

que caracteriza esses países pode justificar a ausência de diferenças entre os 

participantes. 

Por outro lado, a ausência de diferenças pode estar relacionada com o número 

reduzido de respondentes – apenas por 58 sujeitos concordaram em participar na 

nossa pesquisa –, não permitindo diferenciar entre participantes os valores inerentes 

a cada país. Cozby (2009, p. 303) aponta algumas razões que podem influenciar nos 

resultados: “... procedimentos utilizados no experimento, influência pelo nível de 

significância, pelo tamanho da amostra e pela magnitude do efeito, também podem 

resultar de uma amostra pequena demais para detectar uma relação real entre 

variáveis; outra razão pode estar numa pequena magnitude do efeito. O tamanho da 

amostra deveria ser grande o suficiente para encontrar o efeito real.” 

4.3. Correlações entre as variáveis 

Nesta seção, apresentaremos as correlações observadas entre os valores de 

abertura à mudança, conservação, autotranscendência, autopromoção, closura e 

tempo de permanência (ver Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Coeficientes de correlação entre valores closura e tempo de permanência 

 1 2 3 4 5 6 

1. Abertura _ 267* ,314* ,507** -,120 ,163 

2. Conservação _ _ ,282* ,259* -,151 ,075 

3. Autotranscendencia _ _ _ ,094 ,081 ,026 

4. Autopromoção _ _ _ _ -,452** ,218 

5. Closura _ _ _ _ _ -,115 

6. Tempo de 
permanencia 

_ _ _ _ _ _ 

*p=< .0,05; **p=< .001. 

 

Os resultados apontaram que a dimensão de abertura à mudança se 

correlaciona significativamente e de forma positiva com conservação, indicando que, 

quanto maior a abertura à mudança, maior observância dos valores que priorizam a 
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preservação de práticas tradicionais e a proteção da estabilidade individual e 

coletiva; com autotranscendência, demonstrando preocupação com o bem-estar de 

outras pessoas e compartilhamento do desejo que transcende os interesses 

pessoais; e com a autopromoção, o que indica maior prestígio social, domínio sobre 

as pessoas e recursos, e sucesso pessoal. 

A dimensão conservação se relacionou de forma positiva com 

autotranscendência, indicando que quando maior for preocupação em manter os 

costumes e tradições, maior será a preocupação em estabelecer relações sociais 

positivas, que promovam o bem estar de todos; e com os valores de autopromoção, 

demonstrando maior promoção pessoal, domínio sobre pessoas e recursos. 

Finalmente, foram encontradas correlações negativas entre os valores de 

autopromoção e closura, indicando que quando maior a busca de sucesso pessoal e 

domínio sobre os outros, menor é o fechamento cognitivo. 

Em seguida, apresentaremos as correlações encontradas entre os 10 tipos de 

valores humanos apresentados por Schwartz, a escala de closura e o tempo de 

permanência (ver Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Coeficientes de correlação entre valores humanos, closura e tempo de 

permanência no Brasil 

 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

1. Autoderminação - ,181 ,161 ,358 -,146 ,053 ,383 ,327 ,291 -,019 ,027 -,002 

2. Estimulação  - ,314 ,145 ,321 ,419 ,056 ,259 ,517 ,240 ,015 ,110 

3. Hedonismo   - -,173 -,049 ,094 -,062 ,298 ,432 ,378 -,320 ,254 

4. Tradição    - ,075 ,148 ,354 ,243 ,058 -,098 -,020 -,035 

5. Conformidade     - ,356 ,083 ,077 ,143 ,174 -,053 -,033 

6. Segurança      - ,126 ,103 ,401 ,198 -,222 ,201 

7. Universalismo       - ,427 ,105 -,114 ,118 -,050 

8. Benevolência        - ,333 ,024 ,026 ,111 

9. Realização         - ,579 -,288 ,253 

10. Poder          - -,504 ,150 

11. Closura           - -,115 

12.Tempo de 
permanência            - 

Valores grifados em itálico, p=< .0,05; valores em negrito p=< .001
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Os resultados demonstram que os valores de autodeterminação se 

correlacionam significativamente e de forma positiva com os valores de tradição (r 

= ,358, p = < .006), universalismo  (r = ,383, p = < .003), benevolência (r = ,327, 

p< .012), e realização (r = ,291, p < .027). Essas relações constituem-se em uma 

dinâmica no sistema de valores dos estudantes da lusofonia africana, pois quanto 

mais a autodeterminação é valorizada, mais tradição, universalismo, benevolência e 

realização são valorizados. 

Os valores de estimulação se correlacionaram significativamente e de forma 

positiva com os valores de hedonismo (r = ,314, p = < .016), conformidade (r = ,321, 

p < .014), segurança (r = ,419, p < .001), benevolência (r = ,259, p = < .050) e 

realização (r = ,517, p < .000). Quanto mais os participantes valorizam a 

estimulação, mais são valorizados o hedonismo, a conformidade, a segurança, a 

benevolência e a realização. 

O valor de hedonismo se relaciona significativamente e de forma positiva com 

os valores de benevolência (r = ,298, p < .023), realização (r = ,432, p < .001), poder 

(r = ,378, p < .003), e de forma negativa com o fechamento cognitivo ou closura (r = -

,320, p < .016), demonstrando menor fechamento cognitivo. Quanto mais os 

estudantes africanos de lusofonia valorizam a benevolência, mais realização e poder 

são valorizados.  

O valor de tradição se correlacionou de forma significativa e positiva com o 

valor de universalismo (r = ,354, p < .006), indicando que quando maior 

compromisso e aceitação dos costumes e ideias vigentes na cultura tradicional, 

maior preocupação de atender ao bem-estar das pessoas desconhecidas, o que tem 

a ver com justiça social, igualdade e tolerância, assim como com a preservação da 

natureza.  

Foi encontrada uma relação positiva e significativa entre o valor de  

conformidade e segurança (r = ,356, p < .006), indicando que, quando é maior a 

restrição das ações, tendências e impulsos que possam incomodar ou ferir os outros 

e contrariar expectativas ou normas sociais, maior é a harmonia e estabilidade da 

sociedade, das relações de convivência e de si mesmo.  

O valor de segurança apresentou uma relação significativa e positiva com 

realização (r = ,401, p < .002), demonstrando que quanto maior a adesão aos 

valores de harmonia e estabilidade da sociedade, maior é a adesão ao valor de 

sucesso pessoal através de ações competentes de acordo as normas sociais.  
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O universalismo se correlaciona positivamente com a benevolência (r = ,427, 

p < .001), indicando que quanto maior é a preocupação com o bem-estar das 

pessoas, mais benevolente é a pessoa, e a benevolência se relaciona 

significativamente com a realização (r = .333, p < .011), demonstrando que quanto 

maior atenção e cuidado são direcionados às pessoas com as quais se estabelece 

um relacionamento constante, maior será a busca pelo sucesso pessoal mediante 

demonstração de competência.  

Já o valor de realização se correlaciona positivamente com o poder (r = ,579, 

p < .000), significando que quando maior a valorização e a busca do sucesso 

pessoal, maior será a valorização do status social sobre pessoas e recursos; e 

negativamente com a necessidade de fechamento cognitivo ou closura (r = -,288, p 

< .031), indicando que quando maior posição e o prestigio social, menor o 

fechamento cognitivo. 

Finalmente, o valor de poder apresentou correlação negativa com closura (r = 

-,504, p < .000), indicando que quanto maior a busca pelo poder e status social 

sobre pessoas, menor é a necessidade de fechamento cognitivo.  

4.4. Avaliação e discussão das hipóteses 

A primeira hipótese por nós formulada – sobre a autopromoção, que sustenta 

encontrar, entre africanos com mais tempo de residência no país, quando 

comparados com os africanos com menos tempo de residência, níveis 

significativamente mais altos nos valores de realização e poder – foi parcialmente 

corroborada. 

Os resultados gerais indicam uma tendência, entre os africanos com mais tempo 

de residência no país, de apresentar uma correlação positiva com os valores de 

realização (r = ,253, p = 0,6). Essa tendência, no entanto, não se evidencia na 

dimensão de poder. 

A análise em separado entre os países confirmou uma associação positiva 

moderada entre as variáveis tempo de permanência e os valores de autorealização 

(r = ,432, p = 0,4) somente entre os angolanos. Isso pode estar associado à a 

realidade e aos contextos culturais de cada país de origem dos participantes do 

estudo, principalmente no que se refere à maneira como os valores foram sendo 

assimilados ao longo do tempo. Considerando que a religião tem um impacto maior 

no comportamento dos indivíduos, julgamos que a diferenciação encontrada, em 
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termos de adesão ou não, esteja relacionada com as práticas religiosas 

predominantes em cada um desses países. Em Angola, predominam a religião 

católica e a evangélica, na Guine-Bissau predomina a muçulmana, em Moçambique 

predominam as religiões evangélicas e a muçulmana e, em Cabo Verde, 

encontramos uma cultura mista, africana e europeia. Pode ser que essas diferenças 

influenciem na aderência ou não aos valores. 

Também em relação aos cabo-verdianos, guineenses e moçambicanos, 

podemos considerar que, na dimensão em análise, o tempo de permanência no 

Brasil não influenciou de forma significativa a mudança da hierarquia dos valores, 

demonstrando certa estabilidade. Esse resultado corrobora a teoria de Schwartz 

(2005), que sugere serem os valores duradouros e estáveis, por sua assimilação ao 

longo do tempo, e sua alteração se realizaria aos poucos. 

Os valores de auto-realização enfatizam o sucesso pessoal mediante a 

demonstração de competências de acordo as normas sociais. Os africanos de 

países de língua oficial portuguesa, residentes no Brasil, estão aprimorando seus 

conhecimentos através da formação que está sendo realizada, a fim de garantir, em 

primeira instância, o sucesso na vida e assegurar um futuro tranquilo, o que 

justificaria a adesão maior a esse valor. Os saberes que estão sendo adquiridos no 

processo de aprendizagem formal nas universidades e a interação com a realidade 

brasileira estão estruturando o que haviam assimilado nos países de origem, os 

quais, em sua maioria, priorizam os valores coletivistas, de tradição e conformidade 

(Gomes, 2007). 

As experiências e lições de vida, o amadurecimento, a responsabilidade dos 

estudantes nessa interação com as instituições hospedeiras permite a 

transformação e o consequente amadurecimento e a aquisição de novas 

habilidades. Tal como afirma a participante de 20 anos de idade, residente em Belo 

Horizonte, de nacionalidade angolana: “Conquistei maior independência, maiores 

responsabilidades, oportunidade de vivenciar uma cultura diferente, receber uma 

formação de melhor qualidade”. O Brasil, para os estudantes da lusofonia africana 

(Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau e Moçambique), propicia não só um 

aprendizado dos saberes escolares que poderão garantir o sucesso profissional, 

mas também contribui para uma reflexão sobre problemas socioeconômicos que 

afetam países de sua procedência e possíveis saídas ou soluções para eles 

(Gomes, 2007).  
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Percebem-se, nos estudantes, esforços abnegados e ambiciosos para  

demonstrar competência na interação cotidiana, através da qual se processam as 

oportunidades de transferência de tecnologia. Eles aprendem coisas inovadoras e 

positivas a serem compartilhadas com os seus povos, de modo a ajudar na 

construção de novos caminhos de progresso econômico e social. Se assim não for, 

de nada valerá o aprendizado adquirido no Brasil ou em qualquer outra nação do 

mundo (Gomes, 2007). 

Sendo assim, a primeira hipótese foi corroborada parcialmente, visto que, 

entre os estudantes da lusofonia africana com mais tempo de residência no país, 

apenas se encontrou uma tendência de correlação positiva com os valores de auto-

realização, como também foi encontrada uma associação positiva moderada entre 

as variáveis tempo de permanência e auto-realização somente com angolanos. 

A segunda hipótese, sobre abertura à mudança, que prevê encontrar, entre 

participantes com mais tempo de residência no país, níveis significativamente mais 

altos de adesão aos valores de autodeterminação, estimulação e hedonismo, foi 

confirmada apenas com os angolanos. Os angolanos apresentaram uma tendência 

de associação positiva na direção esperada, de forma que, quanto mais tempo de 

permanência, maior a adesão ao valor de estimulação (r = ,364, p = 0,088) e 

hedonismo (r = ,353, p = 0,099). 

Os impactos psicossociais marcantes vivenciados pelos sujeitos durante o 

ciclo de vida, nos seus países de origem, podem estar na base da diferenciação das 

prioridades axiológicas dos valores entre os participantes. Sendo assim, os 

resultados encontrados se encaminham no sentido esperado: quando mais tempo 

estiverem no Brasil, maior seria a adesão aos valores de estimulação e hedonismo, 

especialmente no caso dos angolanos. Esses valores enfatizam abertura a novas 

ideias e experiências, criatividade e curiosidade. São pessoas com o pensamento 

dirigido para a ação, que preferem uma vida de prazer, uma vida variada, e gostam 

de explorar e satisfazer seus desejos, buscando novos desafios e tendendo a se 

adaptar melhor às condições gerais de vida do país de destino. Ao se relacionarem 

com o desconhecido, esses indivíduos podem estar mais dispostos a lidar de 

maneira satisfatória com o sentimento de que o contacto com o diferente é a melhor 

via para a socialização (Araujo, Bilsky & Morreira, 2012).  
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Essa nova visão só pode ser adquirida numa sociedade diferente daquela em 

que o individuo está culturalmente socializado. Gomes (2007, p. 100) enfatiza que 

“uma vez estudante na terra dos outros, jamais seremos os mesmos”. A situação, 

que requer novas condutas e novas expectativas de vida, pode produzir mudanças 

valorativas, especialmente entre os indivíduos que executam trabalhos que 

permitem uma maior liberdade de decisão e se orientam pelos valores de abertura à 

mudança (Estraminiana, Pereira, Monter & Zlobina, 2013). Os africanos de lusofonia, 

nesse processo de aprendizagem de novas experiências de vida, vivem uma 

realidade que Gomes (2007) considerou como hibridização da cultura brasileira e da 

lusofonia africana, da qual, ainda que quisessem, não poderiam escapar. 

Estramiana, Pereira, Monter e Zlobina (2013) enfatizam que as várias etapas da 

formação, de crescente complexidade acadêmica, com os desafios intelectuais cada 

vez mais complexos e a exposição a distintas ideias, desenvolvem a capacidade de 

abertura e flexibilidade intelectual. A formação acadêmica inculca, no individuo, o 

raciocínio de questionamentos. As pessoas com mais anos de estudos se 

familiarizam com questionamentos sobre uma determinada realidade e, 

provavelmente, não se conformam com as normas de tradições preestabelecidas.  

Durante o conflito armado, quando a situação foi insustentável para a maioria 

dos angolanos, foram buscadas prioridades axiológicas relacionadas com a 

segurança das suas vidas e de seus familiares. A segurança nacional, bem como a 

defesa do país, eram tarefas prioritárias. Os valores de segurança eram os que 

orientavam o comportamento dos angolanos, por proporcionarem a estabilidade às 

populações. Com o alcance da paz em 2002, o contacto com outras realidades do 

mundo ficou facilitado para os jovens, e, ao se inserirem nessas novas realidades, 

os angolanos passaram a buscar os valores de abertura a mudanças. Como afirma 

Schwartz (2005), nos adultos, os valores mudam com base em três acontecimentos: 

eventos históricos (guerra, depressão), envelhecimento físico e a fase da vida. Cada 

um desses fatores altera as prioridades axiológicas dos valores individuais.  

Diversos elementos, no nível individual e no societal, apresentam-se como 

importantes para a compreensão das características individuais dos imigrantes 

(Araujo, Bilsky e Moreira, 2012). O conhecimento prévio da sociedade receptora, os 

antecedentes, como a personalidade, as habilidades com a língua, determinadas 

competências individuais, as redes de contatos pessoais e a sensibilidade cultural 

são algumas das características que afetam o processo de socialização. 
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Estraminiana, Pereira, Monter e Zlobina (2013) afirmam que “o grupo majoritário 

pode favorecer a preservação dos valores culturais dos imigrantes ou, 

contrariamente, forçá-los a abandonar sua herança cultural” (p. 336). Os valores têm 

sido utilizados nas diversas pesquisas como preditores do comportamento, donde o 

entendimento de que guiam a forma pela qual os atores sociais selecionam ações e 

avaliam pessoas (Schwartz, 2005). 

Como foi apresentado, a segunda hipótese foi confirmada parcialmente, 

apenas com os angolanos, sugerindo estabilidade no sistema de valores nos cabo 

verdianos, guineenses e moçambicanos. O tempo de permanência não influenciou 

na dimensão de abertura à mudança. 

A terceira hipótese sobre a conservação preconizava encontrar, entre os 

participantes da lusofonia africana com menor tempo de residência no Brasil, maior 

adesão aos valores de conformidade, tradição e segurança. 

Apenas com os moçambicanos foi encontrada uma associação positiva entre 

o tempo de permanência e os valores de conformidade (r = ,668, p = 0,025) e 

segurança (r = ,780, p = 0,005). 

Os resultados, ao contrário do esperado, sugerem que, quando maior o tempo 

de estadia dos moçambicanos no Brasil, maior adesão aos valores de conformidade 

e segurança. Para os angolanos, cabo verdianos e guineenses, os resultados 

sugerem estabilidade no sistema de valores, indicando que o tempo de permanência 

no Brasil não apresenta relação significativa com os valores de conservação. 

As diferenças de adesão observadas entre os participantes podem estar 

relacionadas com os contextos culturais de cada país, visto que os valores são 

produtos culturais, sofrem influência de normas, costumes, estruturas sociais (por 

exemplo, a estrutura familiar), que são os principais agentes de socialização, por 

transmitirem regras distintas a partir das quais as pessoas formulam suas decisões. 

Em Moçambique, uma parte da população pratica a religião muçulmana, na qual o 

cumprimento rigoroso das regras é uma prática. Esse fator pode influenciar a 

conformidade e a segurança, que são mais evidentes entre os moçambicanos. 

Como foi sugerido, alguns valores podem ser circunstanciais, comuns em 

determinada etapa da nossa vida, os periféricos. Outros, como os valores de 

conservação, são permanentes, por serem aprendidos com agentes mais 

significativos e contribuírem para a sobrevivência dos grupos e sociedades de forma 

harmoniosa. 
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Os moçambicanos, ao priorizarem moderadamente a conformidade e a 

segurança como metas motivacionais, parecem indicar a busca de bem-estar em 

suas vidas e na comunidade, uma vez que a segurança exprime o desejo de viver 

em lugar seguro e protegido de toda a maldade. Isso implica ser obediente às regras 

e normas vigentes na sociedade, controlando todas as ações que possam desvirtuar 

uma convivência salutar. Sagiv, Roccas e Halevy (2005, p. 132) asseguram que “a 

ênfase nesses valores pode estar relacionada à relutância em aceitar mudanças e à 

dificuldade em lidar com novos ambientes de aprendizagem”. Entre as pessoas que 

se orientam por esses valores, as mudanças podem ser vivenciadas com muita 

tensão ou incômodo, visto que a subordinação do eu às expectativas sociais 

constitui uma característica central, dando-se preferência ao conhecido, ao familiar, 

se possível evitando lidar com o diferente ou o novo (Schwartz, 2005). 

Dessa forma, a hipótese terceira foi confirmada parcialmente, com uma 

associação positiva entre tempo de permanência, conformidade e segurança apenas 

com moçambicanos. o que sugere estabilidade no sistema de valores dos 

angolanos, cabo-verdianos e guineenses. 

A quarta hipótese, sobre a autotranscendência, sustenta encontrar, entre os 

participantes com mais tempo de residência no Brasil, maior adesão aos valores de 

universalismo e benevolência. 

Os valores são construídos e assimilados socialmente ao longo do tempo, 

com base nas práticas culturais existentes em cada sociedade, responsáveis pela 

moldagem do comportamento dos indivíduos. Segundo Hofstede (1980), citado por 

Miranda e Hedler (2011, p. 314), “os valores seriam a camada mais profunda e 

imperceptível de determinado grupo de indivíduos”. Nesse caso, são compartilhados 

e transmitidos de geração a geração, revelando-se estáveis e duradouros, como 

princípios de orientação do comportamento das pessoas. 

Apesar de as sociedades africanas considerarem os valores de 

autotranscendência de extrema importância nas relações entre indivíduos, por 

serem eles a base da existência humana e socialmente desejáveis, o 

desfavorecimento dessa hipótese pode estar baseado em alguns fatos, a seguir 

apresentados. 

O objetivo principal da presença dos estudantes dos países africanos de 

língua oficial portuguesa no Brasil é a formação acadêmica, mediante a qual estão 

desenvolvendo suas aptidões, habilidades e capacidades para, futuramente, 
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desempenhar diversas atividades com competência nos seus países. Os valores 

existem na estrutura psicológica de cada indivíduo em um número considerável e 

com variados graus de importância (Schwartz, 2006). 

Assim, enquanto prevalecer, nos estudantes da lusofonia africana, a ambição 

de satisfazer seus interesses pessoais e de buscar uma posição de prestígio na 

sociedade, com crescimento profissional, status e influência, os valores de 

autotranscendência ficam relegados a um o segundo plano. Schwartz (2005) 

esclarece que um valor corresponde a um determinado tipo de valor motivacional 

quando os comportamentos por ele direcionados contribuem para o cumprimento do 

seu objetivo central. O importante e significativo, para os estudantes da lusofonia 

africana, no presente momento, é a formação acadêmica, ou seja, o crescimento 

pessoal, representado no valor de autopromoção. 

Por outro lado, Schwartz (2006) também assegura que os valores 

motivacionais, na sua estrutura circular, estabelecem uma relação dinâmica entre si. 

As ações que buscam atingir um determinado valor podem ser compatíveis ou 

incompatíveis com a busca de outro valor. Quando mais distante as dimensões se 

situarem uma da outra, mais se estabelecem relações de conflito. Segundo o que 

encontramos nessa estrutura, a dimensão de autotranscendência estabelece uma 

relação de conflito com a dimensão de autopromoção. Os resultados encontrados na 

primeira hipótese confirmaram uma tendência de adesão dos estudantes da 

lusofonia africana aos valores de auto-realização. Sendo assim, a refutação da 

hipótese quatro veio confirmar essa teoria. 

A quinta hipótese faz referência à relação positiva entre a necessidade de 

fechamento cognitivo ou closura e os valores de conservação (conformidade, 

tradição e segurança). 

Os resultados refutaram essa hipótese, já que não foram encontradas 

correlações significativas entre essas dimensões. Tais resultados sugerem que a 

necessidade de encerramento cognitivo – como um desejo de resposta definitiva a 

uma questão, em oposição à incerteza, à confusão ou à ambiguidade 

consubstanciada numa série de fatores – não tem associação com os valores de 

conservação em relação aos africanos de países de língua oficial portuguesa 

residentes no Brasil. 

A orientação moral desses estudantes baseia-se num comportamento que 

exterioriza valores assentados nas experiências e nos rumos compartilhados, 
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manifestando a solidariedade com os membros do grupo e com a sociedade no seu 

todo. Por isso, talvez os valores de conservação tenham sido considerados 

importantes para a convivência social, e não se tenham encontrado relações com a 

necessidade de encerramento cognitivo.  
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CAPÍTULO 5 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa foi realizada com finalidade de compreender e analisar 

comparativamente a estrutura hierárquica dos valores humanos, fundamentalmente 

analisar a estabilidade e a mudança no sistema de valores em estudantes de países 

africanos de língua oficial portuguesa, levando em consideração as diferenças 

decorrentes do tempo de residência no Brasil. 

Ao se analisarem os resultados, foi possível constatar que os africanos com 

mais tempo de residência no país apresentaram níveis significativamente mais altos 

nos valores de auto-realização e poder, quando comparados com os africanos com 

menos tempo de residência, o que sugere alteração na hierarquia dos valores. 

Ainda que a maioria das hipóteses tenha sido confirmada parcialmente, cabe 

descartar que a dimensão de autopromoção foi a que apresentou maior 

diferenciação quando se analisava o tempo de permanência no país, sendo, 

portanto, a que mereceu mais acolhimento dos participantes, em especial dos 

angolanos. As diferenças encontradas na dimensão de autopromoção entre esses 

africanos de diversas nacionalidades – em termos de adesão à dimensão de 

autopromoção – possivelmente são decorrentes da influência de variáveis de ordem 

cultural. Isso aponta para a necessidade de realização de estudos adicionais em 

separado e em cada um desses países, com amostras abrangentes, no sentido de 

encontrar fatores explicativos. 

De forma similar, a adesão aos valores de abertura à mudança 

(autodeterminação, estimulação e hedonismo) foi mais acentuada nos participantes 

angolanos que residem há mais tempo no Brasil, embora se mantivesse estável 

entre os participantes cabo-verdianos, guineenses e moçambicanos. De todo modo, 

faz-se necessária a realização de novos estudos para melhor entender qual é a 

hierarquia dos valores predominantes na sociedade angolana, e a razão pela qual os 

angolanos aderiam com maior facilidade aos valores de abertura à mudança. 

Entretanto, nos valores de conservação é que se constataram resultados mais 

contraditórios ao que se preconizava, pois se esperava que a adesão a esses 

valores sofreria maior impacto com o passar do tempo, diante de novas culturas e 

novos valores. De fato, somente no caso dos moçambicanos foi observada uma 

alteração na adesão aos valores que priorizam a segurança, as tradições e a 
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conformidade. Ao contrário do que se esperava, quanto maior o tempo de 

permanência dos moçambicanos no Brasil, maior foi a adesão aos valores de 

conformidade e segurança. Esses resultados são compatíveis com os encontrados 

anteriormente, que destacam uma menor abertura a novas experiências. 

Também se constatou que os estudantes africanos residentes no Brasil, com o 

passar do tempo, não alteraram a adesão aos valores de autotranscendência, 

mesmo estando em contato com uma cultura mais preocupada com o bem estar de 

todos, que prioriza a igualdade e a justiça social, portanto, mais autotranscendente, 

como havia sido preconizado, sugerindo estabilidade. Igualmente, não foi possível 

observar relação entre os valores de conservação e a necessidade de fechamento 

cognitivo. 

Diante dessa análise, considera-se que os valores são produtos culturais, 

sensíveis à influência de normas, costumes e estruturas sociais, que são os 

principais agentes de socialização, pois transmitem regras distintas a partir das 

quais as pessoas tomam suas decisões. Eles são construídos e assimilados 

socialmente ao longo dos tempos, com base nas práticas culturais existentes em 

cada sociedade, sendo, portanto, duradouros e estáveis (Kluckholnh, 1951; 

Rokeach, 1973; Thomas & Znaniecki, 2004; Schwartz, 2006; Gouveia, 2011). 

Mudam apenas as prioridades axiológicas quando pessoas, grupo de pessoas ou 

uma sociedade vivem impactos psicossociais marcantes durante o ciclo de vida. 

Assim, podemos entender e explicar a razão pela qual os estudantes africanos de 

língua portuguesa apresentaram pouca alteração na adesão aos valores da cultura 

Brasileira. De fato, este estudo confirma, ainda que parcialmente, a estabilidade dos 

valores humanos. 

Como limitações do estudo, temos a não validação e adaptação da escala 

QPVP de Schwartz e da escala de closura para os contextos culturais de cada um 

dos países participantes. Admite-se também que isso tenha influenciado os 

resultados, bem como o fato de a amostra de estudantes de países africanos de 

língua oficial portuguesa residentes no Brasil ser reduzida e homogênea. Assim, os 

resultados deste estudo devem ser analisados com cautela. 

Entretanto, os resultados alcançados são satisfatórios e apontam para a 

necessidade de se realizarem novos estudos com amostras mais abrangentes e de 

se consideraram as especificidades de cada um destes países para entender melhor 

sua estrutura de valores. 
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ANEXO



 

 

ANEXO 1 - Carta dirigida aos participantes 

 
Prezados,  
 
 
 Meu nome é Jaime Naupuile Dala, sou estudante de pós-graduação 

(mestrado) em Psicologia Social, na Universidade Federal da Bahia (UFBA), onde 

soubeneficiário de uma bolsa do Programa PEC-PG. Para realização da minha 

dissertação do mestrado, preciso coletar dados dos africanos de países de língua 

oficial portuguesa (Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique e São Tomé e 

Príncipe). Mediante informações obtidas com os órgãos de fomento à pesquisa no 

país, identificamos os respondentes potenciais para o nosso estudo, entre os quais 

se encontra-se incluído o seu nome. 

 Para participar do estudo, acesse a pagina web 

http://ww3.unipark.de/uc/valores e responda ao questionário ali encontrado, 

assegurando-se de ir até o final, onde se encontra a frase: “Obrigado por ter 

participado desse estudo”. A tarefa não lhe tomará mais do que quinze minutos.  

 Antecipamos nossos agradecimentos pela atenção que a presente solicitação 

irá merecer e pedimos, caso seja possível, que repasse esse e-mail a outras 

pessoas que atendem ao nosso critério de participação, ou seja, estudantes 

africanos de países de língua portuguesa, que estejam realizando cursos no Brasil. 

 

 Cordialmente, 

 

 

Jaime Naupuile Dala 

Mestrando do PPGPSI/IPS/UFBA 

 

Marcos Emanoel Pereira (orientador) 

Professor Associado do Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia 

(IPS/UFBA) 

 



 

 

ANEXO 2 - Questionário 
 

� Dados Sóciodemográficos 

 

Sexo: 

 Homem   Mulher 

 

Idade (em anos): 

 

Grau de formação: 

 Médio         Graduação      Pós-graduação 

 

Tem religião? 

 Não   Sim. Qual? __________________________________ 

 

Nacionalidade: 

 Angolana          Cabo-Verdiana          Guineense          Moçambicana          São-Tomeense 

 

Vive em que estado da federação? 

- Acre; - Alagoas; - Amapá; - Amazonas; - Bahia; - Ceará; - Distrito Federal; - Espirito Santo; 

- Goiás; - Maranhão; - Mato Grosso; - Mato Grosso do Sul; - Minas Gerais; - Pará; - Paraíba; 

- Paraná; - Pernambuco; - Piauí; - Rio de Janeiro; - Rio Grande do Norte; - Rio Grande do 

Sul; - Rondônia; - Roraima; - Santa Catarina; - São Paulo; - Sergipe; - Tocantins 

 

Identifique a cidade em que você reside no Brasil: 

 

Vivo no Brasil desde o ano de: 

 

Motivo pelo qual veio a residir no Brasil: 

 

O que significa para a sua vida pessoal ter saído do seu país e ter se estabelecido, 

mesmo temporariamente, no Brasil? 

 

De que forma ter passado a residir no Brasil repercutiu na sua vida pessoal? 

  

 

 



 

 

� Escala reduzida de valores- Schwartz  

 

Abaixo descrevemos resumidamente algumas pessoas. Por favor, leia cada descrição e 
avalie em que grau acha cada uma dessas pessoas semelhante a você. Marque com um 
“X” a opção que melhor indica o seu grau de semelhança com a pessoa descrita. 
 

 EM QUE GRAU ESTA PESSOA SE PARECE COM 

VOCÊ? 

 Parece 

Muito 

comigo 

Parece  

comigo 

Parece 

algo 

comigo 

Parece 

Pouco 

comigo 

Não se 

Parece 

comigo 

Não se 

parece nada  

comigo 

1- Ter idéias novas e ser criativo é importante 
para ele/ela. Gosta de fazer as coisas de 
maneira própria e original 

� � � � � � 

2-Para ele/ela, é importante ser rico/a. Quer 
possuir muito dinheiro e coisas caras.  

� � � � � � 

3- Pensa que é importante que todos os 
indivíduos do mundo sejam tratados 
igualmente. Crê que todos deveriam ter as 
mesmas oportunidades na vida. 

� � � � � � 

4- Para ele/ela, é muito importante mostrar 
suas habilidades. Quer que as pessoas o/a 
admirem pelo que faz. 

� � � � � � 

5-Para ele/ela, é importante viver em um lugar 
seguro. Evita qualquer coisa que possa 
colocar em perigo sua segurança.  

� � � � � � 

6-Ele/ela gosta de surpresas e sempre busca 
experimentar coisas novas. Pensa que é 
importante fazer muitas coisas diferentes na 
vida.  

� � � � � � 

7- Crê que as pessoas deveriam fazer o que 
lhes dizem. Acha que as pessoas deveriam 
sempre seguir as regras, mesmo quando 
ninguém está observando.  

� � � � � � 

8- É importante escutar as pessoas que são 
diferentes dele/dela. Mesmo quando não 
concorda com elas, ainda deseja entendê-
las. 

� � � � � � 

9-Para ele/ela, é importante ser humilde e 
modesto/a. Trata de não chamar atenção.  � � � � � � 

10- Passar bem é muito importante para 
ele/ela. . “Gosta de mimar-se” � � � � � � 

11- É importante para ele/ela tomar suas 
próprias decisões sobre o que faz. Gosta da 
liberdade e não depende dos outros 

� � � � � � 

12- É muito importante para ele/ela ajudar as 
pessoas ao seu redor. Preocupa-se com 
seu bem estar.  

� � � � � � 

13- Para ele/ela, é importante ser uma pessoa 
vitoriosa. Espera que as pessoas 

� � � � � � 



 

 

reconheçam as suas vitórias árduas.  
14- É importante para ele/ela que o governo 

o/a proteja contra todos os perigos. Quer 
que o estado seja forte para poder defender 
os seus cidadãos. 

� � � � � � 

15- Anda sempre em busca de aventuras e 
gosta de arriscar-se. Ter uma vida cheia de 
emoções é importante para ele/ela.  

� � � � � � 

16- É importante para ele/ela comportar-se 
sempre corretamente. Procura evitar fazer 
qualquer coisa que as pessoas julguem ser 
incorreta.  

� � � � � � 

17- Para ele/ela, é importante ser respeitado/a 
pelos outros. Deseja que as pessoas façam 
o que manda.  

� � � � � � 

18- É importante para ele/ela ser leal aos seus 
amigos. Entrega-se totalmente às pessoas 
próximas a ele/ela. 

� � � � � � 

19- Crê firmemente que as pessoas deveriam 
proteger a natureza. É importante para 
ele/ela cuidar do meio ambiente 

� � � � � � 

20-As tradições são importantes para ele/ela. 
Procura seguir os costumes de sua religião 
ou de sua família.  

� � � � � � 

21- Procura qualquer oportunidade para 
divertir-se. Para ele/ela, é importante fazer 
as coisas que são prazerosas. 

� � � � � � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

� Escala de closura 

 

Abaixo, há uma série de frases sobre como você percebe as suas caracteristicas pessoais, 
atitudes e comportamentos; assinale a resposta que melhor se aproxima de sua opinião. 
 
 

 
Nada 

parecido 
comigo 

Um 
pouco 

parecido 
comigo 

Parecido 
comigo 

Muito 
parecido 
comigo 

Totalmente 
parecido 
comigo 

1 - Sinto-me irritado quando 
uma pessoa expressa uma 
opinião contrária às demais 
pessoas do grupo. 

1 2 3 4 5 

2 - Sinto-me desconfortável 
quando não entendo a razão 
pela qual um evento ocorreu em 
minha vida. 

1 2 3 4 5 

3 - Não gosto quando uma 
pessoa declara algo que pode 
significar muitas coisas. 

1 2 3 4 5 

4 - Não gosto de perguntas que 
possam ser respondidas de 
diferentes maneiras.  

1 2 3 4 5 

5 - Penso que estabelecer uma 
rotina consciente me permite 
aproveitar melhor a vida. 

1 2 3 4 5 

6 - Gosto de ter a vida 
claramente estruturada.  1 2 3 4 5 

7 - Quando sou confrontado 
com um problema, morro de 
vontade de chegar rapidamente 
a uma solução. 

1 2 3 4 5 

8 - Não gosto de situações 
imprevisiveis. 1 2 3 4 5 

9- Não gosto de estar com 
pessoas capazes de agir de 
forma inesperada.  

1 2 3 4 5 

10 - Penso que uma vida bem 
organizada, com horários 
regulares, combina com meu 
temperamento 

1 2 3 4 5 

11- Não gosto de situações 
incertas.  1 2 3 4 5 

12- Quando tomo uma decisão,  
sinto-me confortável. 1 2 3 4 5 

13 -Fico rapidamente 
impaciente e irritado, se não 
encontro uma solução rápida 
para um problema. 

1 2 3 4 5 

14- Não costumo ouvir opiniões 
diferentes antes de formar meu 
próprio ponto de vista. 

1 2 3 4 5 

 


