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Apresentação 
 

Há mais de 30 anos atuando em Faculdades de Educação em IFES 

(Instituições Federais de Ensino Superior), já vi de tudo acontecer como 

movimentos grevistas, beligerâncias entre professores e alunos, agressões, 

além de outros comprometimentos éticos que nos escandalizam. 

Sempre ouvi falar que educadores são pessoas educadas e que sabem 

educar. Também, a lógica nos assegura que a educação sempre évoltada para a 

promoção de valores que nos capacitam para a vida. 

O presente estudo contribui como mais um recorte para a Filosofia da 

Educação, onde nos deparamos com a diversidade de pensamentos e as 

diferentes maneiras de se encarar a educação, influenciadas por diferentes 

concepções culturais, teóricas, ideológicas, políticos e econômicos, mas que 

consolidam com um ponto em comum, de se prover uma educação que possa 

criar, conservar e multiplicar valores, para o bem estar social, e o pleno 

ajustamento do educando. 

Assim, dedicamos a presente obra, como contribuição aos 

pesquisadores e estudantes dos cursos de formação de educadores em todo o 

Brasil, e aos que acreditam numa educação para a formação e para a 

emancipação social. 

 
 
 

Prof. Dr. Thomé Eliziário Tavares Filho 
Bruno Mendes Tavares 

Ariza Maria Moncada de Carvalho Tavares. 
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Prefácio 
 

O presente livro de autoria do Prof. Doutor Thomé Eliziário Tavares Filho e 

colaboradores, é uma obra de feitura artesanal, que tem a cara do autor, onde podemos 

vislumbrar o seu estilo de vida, a sua prática pedagógica e educativa, a sua crença 

apostólica de um ministério forjado na luta, nos embates da vida, mas sobretudo, que 

reflete o espírito de luta dessa valente guerreiro, apóstolo e educador, vencedor em 

todos os seus empreendimentos acadêmicos, ministeriais e profissionais. 

Vale destacar o contraponto dessa proposta, que surge no Brasil com uma nova 

versão da Filosofia da Educação, não como uma Educação Tradicional, ou como uma 

Nova Escola, ou como uma Educação Crítica dos Conteúdos; e nem como uma 

Educação Tecnicista dos últimos tempos; e nem mesmo assume uma postura da 

Educação Popular ou Libertadora, mas sim, de uma Educação na concepção dos 

Valores, que resgata a dignidade humana, que identifica a essência, o ser, o homem 

como pessoa que aprende a aprender, um homem rico em potencialidades e que traça o 

seu caminho com senso de direcionalidade, que adquire autonomia social e se emancipa 

através da adoção de valores que lhe dão sentido de vida. 

A Educação na concepção dos Valores, ao mesmo tempo que define uma prática 

educativa por excelência, também representa uma nova e atual demanda da Clínica 

Psicoterápica Fenomenológica e Existencial, que formatam a natureza humana 

compromissada com a vida, e que consideram a crise como uma retomada em direção 

ao crescimento pessoal, a uma socialização sadia, ao ajustamento intrapessoal completo, 

e à autonomia social enriquecido pelas potencialidades que são inerentes da natureza 

humana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manaus, Amazonas, 

Setembro de 2010. 

Thomé Eliziário Tavares (Pai) – em saudosa memória! 



INTRODUÇÃO 
 

Dotado de atributos que lhe capacitam com condições de desempenhar um 
excelente papel em todas as fases de seu desenvolvimento, o homem, tem nos valores 
individuais uma herança de inestimável relevância, que o destaca como uma espécie de 
qualidade superior, visto que esses valores são elementos enriquecedores em todas as 
áreas da experiência individual, 
tanto nos aspectos físicos, quanto nos demais fatores afetivos, motivacionais, 
emocionais, sociais e cognitivos, que dão ao ser humano possibilidade de 
aperfeiçoamento e eficácia em todas as áreas de seu desenvolvimento. 

Teorias Fenomenológicas nos asseguram que os Valores são inerentes da 
natureza individual, e que os mesmos se desenvolvem durante os estágios de maturação 
cognitiva. 

Neste estudo partimos do pressuposto de que os Valores são adquiridos,  
internalizados e desenvolvidos de acordo com a modelagem sociocultural que é 
vivenciada pelo indivíduo a partir da realidade social de seu próprio ambiente. 

Através de seus componentes cognitivos-motivacionais, os valores 
desempenham papéis fundamentais na conduta social, desempenhando funções 
essenciais no sentido de proporcionar ao indivíduo um senso de autodirecionalidade em 
seus planos de vida, de seletividade no sentido de escolher aquilo que é mais importante 
para si,e como também para 
se estabelecer normas, regras e princípios de condutas altruístas, que lhe proporcionem 
harmonia e equilíbrio em nível pessoal e social. 

Assim, os valores estão vinculados com a conduta social, tanto em termos de 
motivação individual, quanto em termos de necessidades comunitárias. O sentido 
utilitarista dos valores se aplica em termos institucionais, como regras de condutas 
profissionais, e como disciplina 
em nível de ordem social. 

Com relação à conduta antissocial, os valores funcionam como guia de conduta, 
no estabelecer de crenças em expectativas futuras, desempenhando uma função de 
ajuste na solução de conflitos, possibilitando a regeneração e integração social do 
sujeito socialmente marginalizado. 

A eficácia do bom desempenho dos modelos valorativos utilizados através das 
instituições que promovem a educação, representam forças  operantes para se promover 
a reconstrução do homem através da utilização de seus próprios valores, inerentes de 
sua natureza individual. 

No presente estudo, defendemos a tese da Educação na concepção dos Valores, 
levando em conta que a missão da Escola, da Família e das Instituições Sociais, é de se 
criar, conversar, e de se multiplicar valores. Os mais altos valores centrados na pessoa 
em desenvolvimento são desafios dos educadores que vivenciam essa filosofia da 
Educação. 

 
 



CAPÍTULO 1 
ORIGEM E DESENVOLVIMENTO 

DOS VALORES 
 

A origem e o desenvolvimento dos Valores humanos tem sido explicado por 
diferentes estudos. Schwartz (1992), afirma que os valores são adquiridos e que se 
desenvolvem através da socialização nos grupos dominantes de grande influência e 
através das experiências de aprendizagens significativas para o indivíduo. 

Walters e Bandura (l963) asseguram que os valores são adquiridos através do 
processo de observação e imitação de modelos exemplares. Os modelos altruístas da 
vida real são os mais valorados, que geralmente são representados por pessoas 
onipresentes no relacionamento 
interpessoal, e que reforçam o comportamento moral com efeitos modelador, 
desinibidor e eliciador de condutas. 

Rogers (1965), relaciona o desenvolvimento dos valores no que ele próprio 
denomina de potencialidades humanas, e para o qual, essas potencialidades são 
inerentes da natureza humana, que o qualifica de natureza essencialmente boa. Para 
Rogers, a propensão natural dos valores é de promover na pessoa a tendência natural 
para o crescimento, com objetivos de autorrealizações, autonomia e ajustamento em 
nível individual e social. 

Maslow (l954) considera que os valores se manifestam no contexto da 
motivação para atender certas necessidades biológicas, de segurança, de afeição, de 
autoestima e de autorrealização. 

Frederick Perls (l967) dá ênfase no “Aqui e Agora”, acerca da tomada de 
consciência dos valores, cuja manifestação se dá mediante um insight. O referido 
valoriza a necessidade temporal presente no que tange à absolvição dos padrões de 
valores. 

Ao comentar sobre a base original dos valores, Ruth Scheefer (1993), argumenta 
que, o homem nasce com predisposições para o bem e para o mal, e que o sentido da 
vida reside em procurar o bem e rejeitar - ou pelo menos controlar o mal . Segundo 
Scheefer, o homem tornase um ser humano completo à medida que obtém esse 
autocontrole. Justifica porém que, os educadores devem adotar uma posição otimista, já 
que o homem é capaz de aprender a solucionar seus próprios problemas, especialmente 
se lhe é ensinado a utilizar suas aptidões, habilidades e valores. Segundo a autora, é 
através do processo educativo que o homem encontra a possibilidade de realizações em 
maior profundidade e de maneira mais satisfatória. O homem sendo racional é capaz de 
pensar e de usar seus conhecimentos adquiridos para o seu próprio desenvolvimento 
pessoal e para o progresso social. Os sentimentos, afetos, instrução e imaginação só 
serão confiáveis à medida que tenham sido interpretados e julgados pela razão. 

Assim entendemos que a evolução dos valores se situa nessa perspectiva 
racionalista, considerando-a como uma faculdade natural e singular do próprio homem. 



Esse dinâmico potencial humano dá ao indivíduo os recursos naturais de usar os seus 
sentimentos, intuição, 
a sensibilidade, o discernimento, a estimativa, a intencionalidade e as preferências para 
definir livremente o seu próprio sistema de valores . 

O ser humano possui características próprias, isto é, adquire experiências, que é 
organizada a partir de sua racionalidade e através das quais desenvolve os seus próprios 
valores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 2 
A INVERSÃO DOS VALORES 

NO CENÁRIO SOCIAL 
 

Teorias sociológicas como produtos de pesquisas, tentam nos explicar as mudanças no 
campo da ética comportamental, influenciadas por fatores culturais e que de um certo modo são 
consideradas como fatores de inversão dos valores. E assim, para uma melhor compreensão, 
apresentamos aqui recortes das teorias da Anomia Social, da Transmissão Cultural e da Sub-
Cultura, como veremos. 
 
2.1. A Teoria da Anomia Social 
 

Apresentada inicialmente pelos antigos conceitos de Durkheim (l897) e Merton (l938), 
os referidos estudiosos definem o termo “Anomia”, como a falta de normas que regulam as 
relações sociais. Os autores responsabilizam a estrutura sócio-cultural como agente que fornece 
o referencial das metas e aspirações individuais, ou como elementos responsáveis pela 
regulação de medidas e normas pessoais. 

Diante das situações anômicas de desestruturação social, o indivíduo passa a agir sob 
diferentes formas de anormalidades, e uma dessas formas desajustadas é a rebelião, 
delinquência social e a inversão dos valores. Em seu ensaio sobre “Social Estruture and 
Anomia”, Merton (1938), relaciona os problemas da conduta desviada vinculados com os 
problemas sociais. Segundo o autor, o desvio social aparece como uma resposta normal 
mediante certas pressões provenientes da estrutura da sociedade. 

Sobre a origem e direção das pressões sociais que afetam a conduta, Merton distingue 
na sociedade uma estrutura cultural e uma estrutura social. Segundo o autor, a estrutura cultural 
é responsável pelas metas e aspirações sociais, ordenadas segundo uma hierarquia de 
prioridades e que definem o sistema social organizado. 

Assim, o autor assegura que a estrutura social é quem se responsabiliza pelos 
meios ou normas institucionais que definem e regulamentam as formas corretas de se 
alcançar essas metas. 

Segundo Merton (1938), a desintegração dessas duas estruturas que supõe a 
disparidade entre as metas de uma sociedade e os meios para alcançá-las é o fator básico 
para a desviação . A Teoria da Anomia Social, pressupõe uma incongruência entre a 
estrutura cultural e a estrutura social, o que caracteriza uma sociedade desestruturada e 
desorganizada, tendo como vítima principal o indivíduo, que inadaptado, desamparado e 
desassistido passa a desenvolver certos tipos de condutas antissociais, como mecanismo 
de defesa, mas materializado pela rebelião, pela violência e condutas contra as normas 
sociais, e desenvolvendo os valores próprios da cultura anômica. 

Com a globalização, tem ocorrido mudanças rápidas e inesperadas, 
principalmente no campo do conhecimento, da explosão populacional, e nas mudanças 
comportamentais, impondo novas e crescentes necessidades em que as atuais não tem 
condições de atender. Essas tendências de mudanças genéricas como exemplo ocorrem 
da sociedade industrial para a sociedade de informação; da tecnologia simples para a 
alta tecnologia; da economia nacional para a economia mundial.; Da opção dual para a 
opção múltipla; da centralização para a descentralização. 



Em sua obra intitulada “A Demolição do Homem”, Konrad Lorenz (1988), 
descreve uma sociedade moralmente corrompida, que inverteu completamente a função 
dos valores morais na pessoa humana, em que aborda o mal estar de uma cultura 
permissiva e de licenciosidade dos costumes morais. Descreve também a falhas no 
comportamento que perderam o sentido original da vida; o desencaminhamento do 
espírito humano completamente pervertido no caminho do mal. 

Em sua obra “Os oito (8) pecados mortais do homem civilizado”, Konrad Lorenz 
(1988), dá especial destaque ao superpovoamento urbano provocado pelo êxodo rural, 
onde as cidades se transformaram em verdadeiro caos, em bolsões de miséria 
constituído pelas populações marginais. Nesse cenário sombrio do superpovoamento 
humano, com a devastação do espaço vital do ponto de vista pessoal e do ponto de vista 
da poluição ambiental provocado pelo aquecimento global, se constata também as 
implicações comportamentais, com a perda da qualidade de vida; o caos no trânsito, 
com a morte do valor humano, onde predomina a impessoalidade nos relacionamentos 
humanos; e a ruptura da tradição, dos antigos valores familiares e religiosos que se 
relativizam na sociedade. 

 
2.2. A Teoria de Transmissão Cultural 
 

Os pressupostos básicos desse modelo têm como precursores Shaw e McKay 
(1942), que definem a chamada “Ecologia do crime”, como sendo aquelas zonas de 
maior desorganização social, onde ocorrem o maior número de delitos, pelas precárias 
condições físicas e sociais de sua população, que desenvolvem baixíssimos padrões de 
valores morais. 

Nesse enfoque, a delinquência é adquirida por interação social, transmitida 
através de uma população marginal, onde o foco de valores predispõe coletivamente às 
infrações sociais. Nessa esfera sócio-demográfica, a Universidade de Chicago 
transformou-se nos anos 20 num dos maiores focos de estudos de análise e de 
intervenção dos problemas sociais, se utilizando da própria vida urbana da cidade de 
Chicago, considerando seus problemas sócio-demográficos das migrações rurais, da 
industrialização acelerada, dos conflitos étnicos, e da crise socioeconomica que afetou a 
economia americana. Estudos de Park, Burgess e McKenzie (1925), Shaw e McKay 
(1942), Thomaz e Znamiecki 1927), foram significativos para as explicações macro-
sociais que interferem na conduta delinquencial. Assim, estudos nessa perspectiva 
concluem que fatores de transmissão cultural, reforçados pela industrialização 
culminam com a marginalidade social, e que por si, definem certas ecologias humanas, 
que se constituem em ambiente predisposto ao desenvolvimento da cultura do crime. 
Tais estudos nessa linha de pesquisa da transmissão cultural ficam sendo conhecidos 
como pertencentes à Escola de Chicago. 

A Teoria da Transmissão Cultural se refere ao posicionamento excludente da 
sociedade, que marginaliza o indivíduo e o estigmatiza. Nesse contexto, o sujeito que 
não cumpre com as normas estabelecidas pelo contexto social é considerado como 
condutualmente desviado. As concepções de I. Taylor, P.Walton, e J. Young (1973, e 



R.F. Meier (1989), se supõe que a desigual distribuição do poder sócio econômico, as 
injunções políticas e a imposição de interesses, dão origem a conduta desviada. 

Assim entendemos que a política estrutural de concentração de riquezas, impõe 
certas injustiças de desigualdade social que marginaliza e exclui o homem, condenando-
o à inadaptação social. Conceitos de transmissão cultural são definidos por Bahr (1979), 
no qual assegura que a conduta delinquencial se prende nos grupos primários pessoais 
e implica a formação de grupos de pares, que se dispõe as definições favoráveis ou 
desfavoráveis na violação da lei. 

Segundo o autor, a organização social se processa através dos modelos, e no 
intercâmbio interativo do sujeito que se identifica com certos modelos sociais e que se 
justifica a transmissão cultural. Nesse caso, os modelos comprometidos com o desvio 
social é que transmitem culturalmente a prática delinquencial. Bandura (1963, 1977), 
enfatiza que os modelos sociais se configuram em fontes de transmissão cultural para a 
modelação da conduta social . 

É evidente a observância de que certas culturas da violência se desenvolvem na 
ecologia urbana, em que a transmissão cultural da delinquência pode se dar através dos 
veículos de comunicação, pelo esporte, pela propaganda perniciosa, pela anticultura 
popular dos maus costumes, no ambiente permissivo e promiscuo da classe 
marginalizada, através dos costumes sociais alienados, por intermédio de grupos 
corporativos e organizados do crime, e de uma forma estrutural pelo próprio regime 
socioeconomico e político, de um sistema social que infringe limites ao homem, 
cerceando seus direitos individuais à liberdade, além de lhe imprimir o preconceito e a 
marginalização social. 
 
2.3. As Teorias Sub-Culturais 
 

Cohen (l955), Matza, Sykes (l961), foram os primeiros a desenvolver as 
chamadas Teorias Sub-Culturais, e nas quais afirmam que, há uma predisposição dos 
indivíduos que possuem as mesmas motivações de problemas similares, e que 
pertencem a mesma estrutura social, de se unirem e de se agruparem, formando a 
chamada sub-cultura, onde as crenças, e os sistemas de valores são revelados com 
características antissociais. 

Alguns aspectos devem ser observados nesse contexto sub-cultural: 
a. O que determina esse ambiente são as precárias condições de 

sobrevivência social, que lhes impõe um limite de recursos de 
nivelamento social com relação a outros grupos sociais mais 
privilegiados dentro da sociedade; 

b. Em decorrência desse empobrecimento de recursos, a conduta 
coletiva do grupo se manifesta de forma incongruente e 
exacerbada em forma de conduta desviada dos padrões de 
normalidade; 

c. As características sintomáticas mais reveladas no ambiente de 
sub-cultura são a desagregação da família, a desarmonia das 
relações interpessoais, o baixo índice de conduta moral, o baixo 



nível de escolaridade, e além dos valores individuais darem mais 
ênfase a um estilo de vida hedonista e de desapego social. 

d. No que tange a perspectiva de vida futura, os interesses 
motivacionais se voltam muito mais para o presente, no que se 
limita somente ao aqui e agora, com metas objetivas para se 
atender de imediato aquilo que é mais necessário, principalmente 
as necessidades pessoais de equilíbrio sócio-financeiro, e a visão 
do futuro é caracterizada pelo ceticismo e pela indiferença social. 

 
Com referência à conduta, a sub-cultura delinquente surge como uma forma de 

reação grupal a uma estrutura social não integradora, e nesse aspecto, esse ambiente se 
apresenta como uma solução integrativa para certos problemas comuns para o 
agrupamento de indivíduos socialmente marginalizados. 

Na concepção de S. Wheeler (1968), a sub-cultura delinquente representa a 
adoção a um foco de valores e crenças comuns, cujas características básicas é o desvio 
social. 

Cloward e Ohlin (1960), acrescentam nessa teoria que, a subcultura deliquencial 
tem sua fonte na frustração experimentado pelos sujeitos de classe baixa, ante aos 
desejos de conseguirem certos valores da classe média-alta, principalmente quanto ao 
status econômico. 

Segundo Cloward e Ohlin (1960), existem 3 tipos diferentes de sub-cultura: 
a) A sub-cultura antagônica - que se predispõe a prática da violência e da 

agressividade para se obter status e posição social; 
b) A sub-cultura Criminal - que pretendem obter benefícios econômicos por 

meios ilícitos; 
c) A sub-cultura Marginal - cujos sujeitos buscam experiências esotéricas 

ou prazeres excitantes, como o hedonismo para justificar suas 
necessidades de autoafirmação ou de sentido direcional de vida. 

 
Nas concepções de Cloward e Ohlin (1960), se considera alguns elementos bem 

presentes no ambiente da sub-cultura marginal: a questão da violência e do crime 
delinquencial envolvidos na conduta, e o desvirtuamento em algumas variáveis da 
personalidade, como o desequilíbrio emocional, a carência afetiva e da autoestima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 3 
DIFERENTES APROXIMAÇÕES 

AO ESTUDO DOS VALORES 
 

O estudo sobre os Valores, historicamente, remonta desde os primórdios da civilização 
humana, e este tem sido um tema sempre significativo que ao longo dos tempos vem 
sendo abordado com diferentes interpretações por correntes científicas, modelos 
teóricos, se constituindo por vezes em dogmas, doutrinas, princípios e paradigmas. 
 
3.1. Aproximações da Filosofia 
 

No passado histórico, se constata a preocupação com os valores inseridos nos 
sistemas sociais e religiosos, que se transformaram em dogmas e princípios 
doutrinários, a exemplo do Confucionismo que atribuía especial valor à humanidade, à 
propriedade e a sinceridade. O Taoismo que tem ensinado que a adaptabilidade, a 
flexibilidade, o viver acompanhando o tempo, a inação e a tranquilidade são os 
principais valores. O Estoicismo tinha apenas um valor final. De acordo com o 
estoicismo romano, moderação e tranquilidade foram substituídos pela total 
impassibilidade. E o próprio Cristianismo que define os valores se colocando o amor a 
Deus acima de todas as coisas, e depois o amor ao próximo. Em seus postulados 
doutrinários o Cristianismo também valoriza o autocontrole que se constitui em conduta 
de vida. 

Pitágoras identificava os valores com os números, o que, até certo ponto foi uma 
antecipação da teoria atômica. Para ele, o valor é matemático. Heráclito pensava que o 
conflito é o poder que gera todos os valores, da natureza cósmica, terrena ou pessoal. 
Sócrates (469-399 a.C.) definiu o homem como um ser racional, e desta forma, 
postulava que a principal característica que valora o homem é a razão, e esse valor é que 
permite ao indivíduo sobrepor-se sobre os instintos irracionais que certamente 
provocam a conduta desviada. Platão rejeitava aque las filosofias que acham valor nas 
considerações meramente terrenas, especialmente de tendências hedonistas e 
pragmáticas. Ele buscava os valores intrínsecos e eternos, que vão além do campo dos 
sentidos e das coisas que os sentidos são capazes de detectar. Ele cria que os 
verdadeiros valores podem ser descobertos pela razão, pela intuição e pelas experiências 
místicas. Descobria verdadeiros valores na hierarquia das ideias e dava supremo valor à 
bondade. Daí extraía valores principais, como a justiça, a verdade, a beleza etc. 
Aristóteles buscava seus valores neste mundo material, os quais seriam determinados 
pelos interesses e benefícios humanos, com frequência alicerçados na utilidade, que 
segundo ele seria a principal virtude dos valores. Sidwick, G.E. Moore W.D. Ross 
acreditavam que os valores são descobertos pelos poderes intuitivos do homem. 
Nietzche assegurava que os valores são planejados a partir da experiência humana, 
embora continuem sujeitos ao juízo do melhor ou pior. Usualmente esses valores viriam 
à tona em situações de conflito, de ressentimento e de luta pelo poder, mas seriam 
capazes de uma transformação criativa. Kant e o neokantianismo opinam que os valores 



são objetivos, um fator que subjaz à existência, uma parte das categorias da mente, que 
se impõe a este mundo da percepção dos sentidos. Os valores seriam uma chave para a 
teoria do conhecimento. Meinong assegura que os valores derivam-se de sentimentos 
dotados de algum valor intrínseco. C.S. Lewis referia-se aos valores em termos de 
reação. O homem teria reações morais, cognitivas e estéticas, e daí é que emergiriam os 
valores. Dewey cria que os valores são instrumentais. Os valores derivar-se-iam do 
hábito humano de valorizar ou de privilegiar uma atividade que é oriunda de seus 
interesses e necessidades específicas. Os valores têm uma tarefa a realizar, para que as 
coisas sejam concretizadas. Moritz Schlick afirmava a natureza relativa dos valores, e 
mediante o raciocínio positivista, rejeitava a ideia de valores absolutos. Sartre afirmava 
que os valores são meras invenções dos homens, enredados em seu dilema existencial. 
Mas nem seriam essências de coisas eternas e nem seriam justificáveis. Charles 
Stevenson acreditava que os valores estão baseados nas emoções. As emoções das 
pessoas têm a capacidade de produzir reações eficazes diante das situações, criando 
normas que facilitam a avaliação. Os sistemas éticos não estariam alicerçados sobre 
diferenças de crenças, mas sobre atitudes diferentes. 

Platão encontrou os valores instrumentais na esfera terrena, embora achasse 
valores intrínsecos e permanentes no mundo das ideias. Segundo Platão, todos os 
valores terrenos são pobres imitações dos valores eternos. Os valores terrenos 
usualmente são instrumentais, pois buscam algum cumprimento prático. Segundo ele, os 
valores eternos pertencem a Deus. Sorley, de um modo geral seguia o método platônico, 
porém aplicava valores instrumentais às coisas, e valores intrínsecos às pessoas. Dewey, 
referia-se aos valores instrumentais em sua forma de pragmatismo, onde fazia parte de 
sua doutrina de contínuo de meios-fins. Todos os fins tornam-se em novos meios, pelo 
que jamais poderá haver estagnação. Dewey pensava que todos os valores podem ser 
extrínsecos, e evitava o sistema de valores dualista da concepção platônica. R.B. Perry, 
alistava oito categorias de valores, e a essas categorias como um todo chamava de 
“reino” . Esses valores são: morais, estéticos, científicos, religiosos, econômicos, 
políticos, legais e costumeiros. Alexandro Korn alistava nove tipos de valores: 
econômicos, instintivos, eróticos, vitais, sociais, religiosos, éticos, lógicos e estéticos. E 
concebia que cada um desses tipos tinha seu respectivo pólo. Para exemplificar os 
valores econômicos teriam um polo útil e outro inútil, os valores instintivos teriam um 
pólo agradável e um outro desagradável. Cada grupo de pólos também poderia ser 
classificado quanto ao seu tipo básico, como utilitário, hedonista etc. Scheler inventou 
um sistema de hierarquia de valores, tendo alistado os principais valorescomo os 
sensórios, a vida, os valores espirituais e religiosos, subindo na ordem de importância. 
C.I. Lewis distinguiu cinco tipos de valores, classificando- os quanto às funções ou 
natureza específica: utilitários, instrumentais, inerentes, intrínsecos e contribuidores. 
G.H. von Writh, considera todos os valores como aspectos da bondade, tendo descrito 
tipos específicos: instrumentais, técnicos, utilitários, hedonômicos e do bem-estar. 

Em seu estudo sobre Padrões de Valores, Champlin (1995), classifica os Valores 
Extrínsecos e os Valores Intrínsecos. Segundo ele, um valor extrínseco é algo que tem 
valor por causa dos efeitos que produz, e não por causa daquilo que é em si mesmo. 
Uma expressão sinônima é valor instrumental. A distinção entre valores extrínsecos e 



valores intrínsecos foi desenvolvida dentro da filosofia grega, pelo menos desde a época 
de Platão. Dewey, nos tempos modernos desafiou a validade dessa distinção, em 
conexão com o seu raciocínio acerca do contínuo meios finalidades, por si mesmos 
tornam-se os meios para a busca de novos valores, pelo que todos os valores seriam na 
verdade, instrumentais ou extrínsecos. Segundo concepção de Champlim (1995), um 
valor intrínseco é algo que é valioso em si mesmo, à parte de consequências ou fatores 
condicionadores. A expressão valor final é usada como sinônimo desse conceito. Como 
exemplo, na ética de quase todos os sistemas, a lei do amor é tida como tão valiosa e 
profunda que ela é válida por si mesma, sem precisar de qualquer outra prova ou 
comprovação externa, embora, como é óbvio, seus resultados derivem-se de seu valor. 
Segundo Champlin, outros valores intrínsecos seriam a bondade, a inocência, a justiça, 
e a utilidade. Aquelas coisas que são valiosas por produzirem bons resultados são 
chamadas de valores extrínsecos. Nesse contexto, temos então o pragmatismo em ação. 
Tudo aquilo que funciona bem é valioso, embora seja evidente que aquilo que funciona 
bem para uma pessoa, não funciona bem necessariamente para outra pessoa. A distinção 
entre dois alegados tipos de valor vem sendo reconhecida na filosofia desde a época de 
Platão. Dewey e outros pragmatistas, entretanto, negam essa distinção, supondo que 
todos os valores são práticos e instrumentais. 

O objetivo fundamental da Filosofia foi de organizar o pensamento humano, 
catalogando os principais temas para facilitar posteriormente a investigação empírica 
por outros ramos científicos, e nesse contexto, alguns dos grandes temas classificados 
facilitaram a compreensão sobre o conceito de valor que foi sendo muito bem 
esclarecido pela Filosofia ao elaborar estudos sobre a Lógica, sobre o Juízo, sobre a 
Verdade e o Erro, sobre as formas do Conhecimento Humano envolvendo as Ideias, o 
Juízo, o Raciocínio, a Crença, a Educação Intelectual, a Liberdade, a apresentação do 
Sujeito Psicológico, descrevendo a sua Consciência, a Alma, e a descrição do seu 
caráter individual. 

Ao apresentar diversos modelos Éticos da pessoa na história da Moral foi uma 
das grandes contribuições da Filosofia no estudo dos Valores, onde se definiu os 
deveres e direitos individuais e a obrigação moral. O tema sobre os Valores foi um dos 
mais significativos como matéria de estudo da Filosofia, tornando-se uma análise 
sistemática e aprofundada, dando origem a Axiologia. 
 
3.2. Aproximações da Antropologia 
 

Um outro ramo científico que iniciou o estudo dos Valores foi a Antropologia, 
que fez análise profunda e pormenorizada sobre o Homem em seus aspectos físicos, 
biológicos, sociais, culturais, filosóficos e que teve como principais precursores as 
contribuições de Darwin, Margareth Mead, Sir James Frazer, Evans, Radcliff-Brown, 
Malinowsky, Durkheim, Mauss, Linton, Herskovits, Lebach, Ernst Casirer, John Beattie 
e Balandier entre outros. Ao desenvolver estudos sobre os valores humanos, a 
Antropologia estuda o homem como um ser vivo e social, que tem hábitos, que existe 
num contexto de interrelações humanas, que elabora ferramentas, instituições e leis, que 



forma valores e crenças, que se empenha pela identidade cultural, e que está sujeito a 
forças acima do seu controle. 

Ao analisar os valores incutidos no Homem, a Antropologia é uma ciência 
eclética, por receber influência de outros ramos científicos, e por facilitar igualmente 
novas descobertas científicas, que tempo a tempo se atualiza e se aperfeiçoa, a exemplo 
de descobrir valores no contexto histórico-cultural de povos, tribos e nações. 

Assim, a Antropologia abrange uma variedade de campos de pesquisa, e que tem 
como tarefa comum observar o homem de maneira a mais exclusiva e direta possível, 
investigando seus valores em toda a complexidade de sua existência real. 

Na década dos anos 40 a 50, o tema despertou interesse de antropólogos 
culturais que definiam os valores como conceitos analíticos capazes de representar as 
características centrais de uma cultura, e a partir daí, apareceram vários ensaios sobre 
esse tema, como Kluckhohn (1952) que definia como núcleo cultural essencial , 
Benedict (1934) que percebia os valores como cânones inconscientes de eleição, Opler 
(1954) que os classificava como temas culturais, Sapir (1949) que os definia como um 
sistema inconsciente de significados, Redfield (1953) que os considerava como uma 
visão do mundo, e Kluckhohn (1956) que definia os valores como um núcleo central de 
significados. 

Nessa perspectiva da Antropologia Cultural, vários estudos tem merecido 
destaques, como o apresentado por Clyde Kluckhohn (1951), que classificou os valores 
em 3 dimensões. Na dimensão da modalidade os classificou de positivos e negativos, na 
dimensão de conteúdo inseriu os valores cognitivos, estéticos e morais, e na dimensão 
de propósito classificou os valores de estilo preferencial de ação. 

F. Kluckhohn e Strodtbeck em 1961 apresentam estudos axiológicos em que 
definem os valores como fontes de solução dos principais problemas, como os da 
concepção da natureza humana, que pode ser boa, má ou neutra; como a relação do 
homem com a natureza que pode ser harmoniosa, submissa ou de controle; como o 
enfoque temporal da existência em perspectiva da dimensão do passado, presente e 
futuro; sobre a modalidade da atividade humana, em que se pode manifestar uma livre 
expressão; e a modalidade da relação do homem com o homem, que se refere ao campo 
das relações interpessoais. 

Albert (1956, 1977) aprofundou os estudos de Kluckhohn nessa abordagem 
antropológica, adotando o esquema de descrição e comparação dos valores, seguindo os 
critérios lógico-semanticos, nos quais se pode comparar os valores mais altos e os mais 
baixos.  

 
3.3. Aproximações da Sociologia 
 

No campo da Sociologia, vários trabalhos tem sido apresentados em que se 
explica os valores no contexto macrossocial, de onde surgem várias teorias. Nesse 
aspecto, P.D. Hutcheon (1972) elaborou um diagnóstico para discutir aspectos práticos 
dessas teorias em seu contexto filosófico, institucional, organizacional e teórico. 

Nessa linha de análise sociológica dos valores, Albert (1977), define um sistema 
cultural de valores, que se trata de uma construção agregativa que relaciona diferentes 



conjuntos de valores individuais e grupais, que estabelece critérios normativos, que 
operacionalmente são construídos através de juízos; que teoricamente é um conjunto de 
critérios estruturados, e que funcionalmente representam um conjunto de princípios 
pelos quais se dirige e regula a conduta. 

Outras contribuições, como a de Rocher (1985), relacionam os valores como 
instrumentos de reforço ao comportamento social, que contribuem para a unidade 
psíquica da pessoa, contribuem também para a integração social. 

Nesse contexto, Penoit (1982), estabelece 3 categorias de valores culturais: a) 
Valores que expressam imperativos em nível abstrato e geral, que se referem a 
necessidades imperativas de caráter absoluto ou universal; b) Valores que expressam 
imperativos com certa frequência a realidades sociais visíveis; e c) Valores integrados 
como critérios de referencia na apreciação de situações concretas: ou valores culturais 
aplicados que regulam as atividades da vida cotidiana e são as vezes difíceis de se 
distinguir de coisas valoradas. 

Também um dos estudos significativos na esfera da sociologia tem sido as 
contribuições de Pearlin(1988), que faz relação entre os valores e a estrutura social, em 
que destaca 3 principais enfoques: a) Os valores como uma consequência das 
ordenações da estrutura social; b) As ordenações estruturais como consequências dos 
valores; e c) Os valores como condições que regulam os efeitos da estrutura social. 

Vimos assim que, no campo da Sociologia, os Valores são peças fundamentais 
da natureza humana que o apoiam o homem no papel e na função social de interação e 
de integração no contexto social. Nesse aspecto, são os valores individuais que dão 
sentido de organização social, em que cada pessoa, vivendo em sociedade desempenha 
certas funções específicas,definindo as classes sociais, a instituição da família, a 
extensão do parentesco, a produtividade do trabalho, o relacionamento humano, a 
organização econômica, o contexto político e o controle social. 

A Sociologia como Ciência é uma das que mais se aproximam dos estudos dos 
Valores, atribuindo especial relevo ao homem que interage com o meio social, que 
desenvolve sentimentos altruísticos com relaçãoá sua integração social, e que manifesta 
atitudes positivas de ajustamento com relação ao grupo em termos de liderança e de 
obediência. Assim, a Sociologia vê os Valores como recursos humanos para o bem 
comum e que facilita o controle e o equilíbrio social. 
 
3.4. Aproximações da Psicologia 
 

Uma das mais tradicionais colaboração no campo dos valores, é atribuído a 
Erich Fromm (1985), de formação psicanalista, que define os Valores em termos de 
necessidades motivacionais que devem ser alcançados, afim de se promover o 
ajustamento pessoal. O autor postula a existência de cinco (5) necessidades específicas, 
que se originam das condições da existência humana: a necessidade de relacionamento, 
de transcendência, de segurança, de identidade e de orientação. Fromm (1985) credita 
ao homem a possibilidade de desenvolver valores que representam a produtividade, a 
receptividade, a acumulação, a exploração, a conformidade, a autenticidade, a 
capacidade de amar, e o senso de responsabilidade. Seguindo a mesma herança 



psicanalítica, Erik Eriksson (1976), dispõe os valores em níveis de realizações 
psicossociais e que são instrumentos de reforçamento do ego, e que progressivamente 
dão sentido de realização existencial, desde que os mesmos preencham plenamente os 
estágios do desenvolvimento da personalidade. Segundo o autor, o papel principal dos 
valores é de desenvolver a confiança, a autonomia, a iniciativa, a produtividade, a 
identidade, a intimidade afetiva, e o sentido de generatividade e de integridade do ego. 
Esses valores devem seguir a uma ordem cronológica em cada estágio do 
desenvolvimento humano, nos quais desempenham papel de integração da 
personalidade. 

Uma das contribuições das mais significativas no campo dos Valores é a que tem 
sido apresentado pela Psicologia Humanista. Seus principais representantes são Carl 
Rogers (1967), Van Kaam (1966), Bolnow (1971), Rollo May (1971), Heidegger 
(1962), Martin Buber (1958), Abraham Maslow (1964), Gordon Allport (1973), e 
Bugental (1967) entre outros. 

A Psicologia Fenomenológica define os Valores em termos de potencialidades 
individuais que lhe capacita para a solução dos problemas, e o impulsiona para o 
crescimento dinâmico, de forma a lhe proporcionar ajustamento e autonomia social. A 
premissa básica e que serve como ponto de partida para esses intérpretes do 
comportamento humano, é o pressuposto de que, a natureza do homem é impregnada de 
valores e que o capacita de potencialidades latente e manifesta para se 
autocompreender, para tomar decisões, para se autodirecionar e se autoatualizar. 

Bugental e Buhler (1967), focalizam a atenção na pessoa que se percebe a si 
própria, que dá ênfase nas qualidades humanas tão características como a escolha, 
criatividade, avaliação e autorrealização. O grande destaque dos fenomenologistas com 
relação à análise dos Valores é que, é um movimento que se prende exclusivamente 
com a preocupação e valorização da dignidade e valor do homem e interesse no 
desenvolvimento das potencialidades inatas de cada pessoa. E segundo Buhler (1967), 
considera-se central neste ponto de vista a pessoa tal como ela descobre seu próprio ser 
e se relaciona com outras pessoas e grupos sociais. 

Ao traçar o perfil da Psicologia Fenomenológica com relação aos Valores, 
Bugental (1963) assegurou que, trata-se de uma Psicologia que se preocupa com o 
homem; que valoriza muito mais o conteúdo do que os métodos; e que prefere a 
experiência humana como ponto de partida. 

Assim, o estudo dos Valores se identifica com a história do próprio homem, e 
também se constata que é um assunto próprio das Ciências Sociais e Humanas, na 
medida em que se relaciona os valores com a dignidade pessoal. 

Carl Rogers (1961), um dos principais precursores dessa corrente, afirma que os 
valores são inerentes da natureza humana e que representam capacidades para resolver 
problemas. Segundo ele, a tendência natural dos valores é de autodirecionar a pessoa em 
direção ao crescimento, à socialização, à autonomia social e ao ajustamento individual. 
Segundo Rogers, os valores incutem no homem a capacidade de usar a sua 
racionalidade para atingir seus objetivos adequados e satisfatórios ao seu organismo, 
afim de atender suas tendências atualizantes, e de integração de suas experiências e 
vivências. Segundo Rogers, os valores possuem qualidade biológica, pois o 



comportamento do homem é distintamente racional, movendo-se com complexidade 
sutil, mas ordenado em direção aos objetivos que seu organismo se empenha em atingir. 
Buhler (1967), usa o termo “fulfilment” para referir-se a esta pessoa que tem a sua 
autorrealização, salientando o papel de fins, valores e crenças nesse processo de 
crescimento. Segundo Buhler, as crenças, fins e valores estabilizam a personalidade 
num nível diferente das gratificações. As crenças sustentam o self, tanto quanto as 
gratificações sustentam suas necessidades. Buhler explica o processo de autodireção por 
este duplo esquema: o estabelecimento de um sistema de valores e fins, e o processo 
criativo. Abraham Maslow (1959), na mesma linha de pensamento, advoga a tese de que 
os valores estão devidamente hierarquizados, e nesse sentido, o crescimento é 
teoricamente possível só porque as inclinações superiores são melhores que as 
inferiores, e porque a satisfação inferior torna-se enfadonha. É assim que surge a sua 
teoria da autoatualização. Na concepção de Maslow, a pessoa sadia é aquela que se 
sente motivada para alcançar a autorrealização, isto é, a plenificação crescente das 
potencialidades, capacidades e talentos. O único princípio básico é essa tendência 
positiva para o crescimento que ele denomina de autoatualização. Maslow assegura que 
a natureza humana é carregada de padrões de valores, que são considerados como 
expressões de necessidades mais elevadas. A pessoa que se autoatualiza caminha 
sempre em direção dos mais altos valores, caracterizados por bondade, serenidade, 
coragem, honestidade, amor e desinteresse. Orlo Strunk Jr. (1965), os define como uma 
organização dinâmica de fatores conativos, afetivos e cognitivos, que possuem certas 
características de profundidade e altitude, incluindo um sistema de crenças altamente 
conscientes e que dão significados a existência. Viktor Frankl (l963) ressalta que os 
Valores são atitudes de motivação holística e que se prendem a necessidade de tomada 
de consciência da própria existência, do livre arbítrio e da responsabilidade da vida. 

Piaget (1964), limita o estudo dos valores ao processo de desenvolvimento moral 
da criança, que é facilitado pela maturação cognitiva. Nesse contexto, os valores são 
assimilados e adaptados em processo interativo com objetos do meio externo. As regras 
morais se desenvolvem obedecendo a uma transição gradual de um estágio mental ao 
outro, de um valor moral convencional a um outro valor moral racional que é construída 
pelo conhecimento, de um valor heterônomo e um valor moral autônomo. 

Kohlberg (1978), desenvolve uma teoria do desenvolvimento moral, em que 
apresenta em cada nível, alguns estágios de manifestação dos valores da vida. O 
desenvolvimento moral é definido em níveis préconvencional, convencional, e pós-
convencional. No primeiro nível convencional são manifestos os valores instrumentais 
com relação ao suprimento das necessidades da própria pessoa ou de outras, e os valores 
interacionistas baseados no relacionamento social. No nível convencional se revelam os 
valores éticos em termos de direitos e deveres, e em forma de condutas altruístas . E no 
nível pós-convencional são revelados os valores de moralidade e de lei 
democraticamente aceitos, como dos valores de princípios individuais de consciência. 

Piaget (1932) e Kolberg (1963), que descrevem a Psicologia do desenvolvimento 
moral, tem sido uma das grandes contribuições no campo de investigação sobre os 
valores, que são caracterizados como ferramentas de natureza biológica, que facilitam a 



construção do conhecimento e as etapas do desenvolvimento da personalidade, 
principalmente na esfera sócio-cognitiva. 

A Psicologia dos Valores, remonta desde as mais antigas contribuições de 
Eduard Spranger (1928), Allport e Vernon (1931), e Dukes, (1955). 

A partir dos estudos recentes, a contar dos meados dos anos 60, vários conceitos 
tem somado no campo experimental da Psicologia dos Valores, a exemplo de Jones e 
Gerard (1967) os quais afirmam que os valores se constituem numa classe expressiva de 
fenômenos motivacionais, e que de um modo geral eles são impulsionados por desejos 
para suprir as mais diversas necessidades. 

Jones e Gerard (1967), consideram os valores como uma fonte de motivação, 
considerando-se ainda que os mesmos envolvem a questão dos sentimentos, da 
preferência e da realização. Kluckhohn (1951), se refere ao valor no sentido 
preferencial. Tal afirmativa comum nos conceitos se justifica pelo componente 
cognitivo, que é determinante na questão do desejado e preferido. 

Williams (1979), destaca os valores como elementos de meta ou alvo a ser 
alcançado. E assim podemos salientar que os valores funcionam como guia de conduta. 
Kluckhohn (1951) e Williams (1979) concluem que os valores são metas preferenciais 
de conduta e de existência, e nesses elementos os conceitos se encaixam na definição de 
Rokeach (1978), que enquadra os valores instrumentais como metas de condutas 
desejadas, e os valores finais como as metas desejadas da existência. 

Na classificação dos sistemas de valores, é fácil se detectar a relação lógica entre 
ambos, a partir da coerência de suas definições, e como exemplo Allport (1931), se 
refere aos valores no sentido da maturidadecondutual; Spranger (1928) se refere aos 
valores como posição que o indivíduo ocupa na vida social, com um sentido muito mais 
funcionalista de seu status-quo; Maslow (1954) destaca a necessidade de 
autoatualização como meta preferencial; Murray (1978) destaca os valores em termos 
de crescimento nas realizações, sempre primando pelas realizações e aprimoramento 
individual; Ericksson (1976) destaca nos valores a fonte de superação da crise; Pikunas 
(1981), em linha com as concepções de Allport , destaca a questão da maturidade como 
alvo na escala de valores; Rokeach (1978), como já vimos, põe em destaque os 
componentes cognitivos e motivacionais, que definem as metas preferenciais de conduta 
e da própria existência; Schwartz (1987), destaca nos valores os elementos das 
necessidades biológicas, interativas e o bem-estar social para o ajustamento; e 
finalmente, Martinez (1995) reforça a ideia de Rokeach, ao definir os valores nessa 
perspectiva instrumental e terminal. 

Nesse contexto analítico, a definição dos valores se assemelham, facilitando a 
compreensão e o conhecimento de um dos temas mais palpitantes na atual conjuntura 
social de nossa história. 
 
3.5. Aproximações da Teologia 
 

Na época da Patrística, através do Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino, a 
hegemonia do pensamento filosófica permaneceu sob a égide da Igreja Cristã, e a figura 
de maior destaque foi o Apóstolo Paulo, que durante o Século I da Era Cristã, foi o 



autor de uma ética neo-testamentária que promoveu o pensamento cristão em termos de 
seus fundamentos doutrinários, dogmáticos, teológicos, formatando assim um foco 
epistemológico em torno dos valores defendidos e preservados pela Igreja, oferecendo 
uma ética de conduta individual que de um certo modo, serviu como parâmetros para o 
ajustamento individual e para o controle social. 

Nessa perspectiva, como filósofo precursor do pensamento cristão e que estudou 
aos pés do filósofo Gamaliel, o Apóstolo Paulo escreveu principalmente sobre a 
constituição da família e da conduta pessoal, defendendo a nova ordem espiritual, em 
confrontação com o pensamento hedonista da cultura Greco-Romana, que apregoava e 
defendia a permissividade e a licenciosidade dos costumes éticos e morais da época. 

Semelhantemente às obras de Freud, Paulo argumentava que o homem vive nas 
dimensões do mundo sensorial e o espiritual. Nas dimensões sensoriais se configuram 
as obras da carne, registradas em seu relato no Livro escrito à Igreja da Galácia na 
Grécia, conforme a narrativa em destaque: 
 

[...] as obras da carne são conhecidas, as quais são : 
prostituição, impurezas, lascívia, idolatria, feitiçarias, 
inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, 
invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes... (Gálatas 5:19-
21). 

 
Em sua interpretação sobre a conduta neurótica, Freud (O Pai da Psicanálise), considera 
essa tendência reducionista do homem numa luta titânica para manter o controle de seu 
instinto biológico, que é inato, e seus impulsos surgem para manter a homeostase 
endógena do organismo, suprindo assim suas necessidades fisiológicas entre a fome, a 
sede, o sono e o sexo. 

O autor cristão assim considera que as chamadas obras da carne, conduzem à 
morte, e assim, Freud também cria um termo para explicar a ordem moral do 
comportamento, designado como um Superego, que surge com valência de natureza 
moral, para tentar controlar as fortes e dominadoras pulsões biológicas, denominada de 
Libido, ou energia sexual, impulsionada pelas forças dos desejos carnais. 

Podemos assim considerar que, grande parte dos desvios sociais, além dos 
transtornos psicológicos, são explicados por essa base etiológica do comportamento, 
classificada por Freud como o “Tanathos”, da mitologia grega “O Deus da morte”, que 
na concepção psicanalítica é a psicogênese dos transtornos neuróticos como a 
toxicomania, o alcoolismo, o transtorno bipolar, o transtorno compulsivo-obsessivo, o 
transtorno da ansiedade generalizada, os transtornos alimentares entre outros. 

Se utilizando de uma linguagem da Tanathologia, o Filósofo Paulo aborda 
conceitualmente as obras da carne como pecado, e assegura que seus resultados 
implicam em morte, doenças, degradação física, moral, social e espiritual, chegando 
mesmo a afirmar que o salário do pecado é a morte (Thanatos). O próprio sistema 
jurídico da sociedade hodierna mantém um rígido controle social àqueles que cometem 
infrações, delitos e até crimes contra a sociedade, e assim se regulamentou a lei que 
pune aqueles que cometem os agravos sociais, e são penalizados e até afastados do 
convívio social para a sua recuperação no sistema penitenciário. 



Abordando a questão dos Valores Pessoais, o Apóstolo assegura que os mesmos 
representam o conjunto de todas as potencialidades éticas e morais que vem a ser uma 
herança à imagem de Deus, e que estão inseridas numa terceira dimensão da 
personalidade que é a espiritualidade, que só se adquire mediante uma conversão real e 
genuína, como se desse um novo nascimento, ou uma nova vida a partir do 
recrudescimento da verdadeira identidade do homem que é a sua vivência espiritual. 
Segundo autor, algumas características peculiares dos frutos do Espírito representam 
assim o somatório desses valores utilizados através dos ensinos educacionais do Estado, 
e reconhecidos como produtos da educação. A soma desse sistema de valores criados 
pelo Apóstolo Paulo estão registrados na Carta enviada aos cristãos que habitavam no 
século I na região da Galácia, na Grécia, conforme o seguinte relato: 

 
[...] Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, 
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, 
mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há 
Lei (Gálatas 5:19-22-23). 
 

Quando o Apóstolo afirma que, “contra essas coisas não há Lei”, o mesmo 
reconhece que o cidadão que adota esse sistema de valores, não terá nenhuma 
condenação jurídica controlada pela sociedade, e numa passagem escrita aos cristãos 
que residiam na cidade de Roma, que tanto oprimiu e perseguiu a Igreja, o autor 
escreve: 

 
[...] Porque agora, nenhuma condenação há para os que 
estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, , 
mas segundo o Espírito, porque a Lei do Espírito e da 
Vida em Cristo Jesus, os livrou da lei do pecado e da 
morte (Romanos 8:1-2). 

 
Sem qualquer preconceito ou discriminação religiosa, os educadores devem 

entender que o sistema de valores do cristianismo é por excelência educativo, e que se 
contextualiza com os valores da conduta social, e com os preceitos éticos apregoados 
através dos projetos pedagógicos e de nossa prática educativa nas Escolas e nas 
Universidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 4 
O CONCEITO DE VALORES 

 
A palavra valor vem do latim que significa “valere”, ser forte, ser digno. Um valor é 
algo que vale alguma coisa para alguém. Em português, esta palavra possui três 
significados principais: econômico, ético, e ontológico. Em economia significa 
dinheiro; em ética indica a virtude com quem se enfrentam graves perigos e se realizam 
grandes empreendimentos; e em ontologia indica a qualidade pela qual uma coisa 
possui dignidade, e é por isso digna de estima e de respeito. Valor nesse sentido, é 
aquilo que um ser é digno de ser, uma ação que é digna de ser realizada. 
 
4.1. Diferentes Definições 
 
Os conceitos de valores, retratam os mais diferentes estudos avançados que 
cronologicamente vieram se aperfeiçoando em suas investigações sobre esse tema, que 
tem se tornado relevante no campo científico, conforme o quadro demonstrativo que 
ilustramos abaixo: 
 

Autor Ano Definição 

Spranger 1928 
 

Considera os valores como um conjunto de juízos, reconhecidos pelos 
padrões sociais e que atuam sobre o comportamento individual. 
 

Vernon 1931 
Considera os valores como níveis de aspirações 
autoconscientes que fazem emergir as realizações pessoais. 
 

Allport 1931 
 

Considera os valores como padrões distintos de 
comportamento, favorecendo a maturidade individual 
e a definição de uma filosofia unificadora de vida. 
 

Tisdale 1961 
 

Define os valores como uma inferição motivacional, associado 
com observações de diferentes metas direcionadas e indicadas 
para ações alternativas dentro de situações sociais. 
 

Wolman 

William 
 

1968 

1968 
 

Define os valores como um conceito abstrato que determina para uma 
pessoa ou grupo social o trabalho relativo de várias metas ou fins, e um 
sistema de valores como um conjunto de valores adotado  
individualmente ou socialmente, governando o comportamento 
individual ou de membros de uma sociedade. 
Assegura que um valor é um critério ou padrão em termos do qual as 
evoluções se sucedem. 
 

Rokeach 
1973 

 

Dimensiona os valores como representações cognitivas das demandas 
sociais e das necessidades individuais que se desenvolvem  por 
experiências vivenciadas pelo sujeito, e de um modo especial através 
do processo natural de socialização. 
 

Campbell 1976 Os valores são estímulos de prazer ou juízos de valor vantajoso. 
 

Seoane 1982 
 

Considera os valores como crenças relativamente estáveis sobre o que 
é ou não desejável, e funcionam como normas ou critérios que guiam o 
pensamento e a ação. 
 

Bergin 1985 
Considera os valores como uma orientação acerca do que é bom, e 
como é bom para ser alcançado. 
 

Schwartz 1987 Os valores são conceitos ou crenças, pertinentes a estados finais 



 desejados, ou componentes que transcendem a situações específicas, 
guias de seleções ou evolução de componentes e eventos que são 
ordenados por importância relativa. 

Tjeltvelt 1992 
Os valores são crenças de compromissos cognitivos, afetivos e de 
componentes comportamentais. 
 

 

Juan José 

Vera 

1995 
 

Os valores se constituem num sistema de crenças e ideais de 
preferências individuais, enriquecidas por componentes afetivos, 
condutuais e cognitivos. 
 

Andrés 
Consoli 

1996 
 

Valores são tradições e conformidade relacionados com o peso do valor 
mental, espiritual, religioso e de perdão. São pontos culminantes das 
habilidades, do controle próprio e da racionalidade. 
 

 
Acreditamos que, as diversas conceituações aqui definidas pelos mais diversos 

autores, se tornam significativas na medida em que nos revelam as diferentes 
interpretações do tema, e que representam somas de contribuições enriquecedoras na 
tentativa de se elucidar um assunto de enorme relevância científica. Os diferentes 
conceitos também se completam entre si, na medida em que definem uma tipologia 
plural, mas com um sentido único de se reconhecer e de se valorizar as potencialidades 
humanas. 

Entendendo que os valores são representações cognitivas , é claro que o sujeito 
cria, seleciona, sustenta e dirige suas ações na escolha preferencial de seus padrões de 
valores conforme as demandas sociais disponíveis de sua cultura, de conformidade com 
suas necessidades motivacionais. 
 
4.2. Elementos comuns nas definições 
 

Ao analisarmos as várias definições teóricas acerca dos valores, eabordado pelos 
seus mais diversos autores, podemos constatar algunselementos comuns, e que de um 
certo modo, caracterizam a sua naturezae funcionalidade. 

De um modo geral, os valores quanto a sua origem são apresentados como 
inerentes da natureza humana e que representam potencialidades, e que outros se 
adquirem através do processo natural da socialização ou da aprendizagem social. 

Em suas mais diversas definições, certos valores representam qualidades 
individuais, e que representam significações de altruísmo, de sentido ético e moral, e 
que são apreciados e reconhecidos como os de bem comum no contexto social. 

Outros valores definem os estilos de vida, tais como os valores pessoais de 
competência, de hedonismo, de prazer e de riquezas. 

Quando se aborda os valores no que tange a sua funcionalidade, os autores são 
unanimes em considerar os seus efeitos como guias de conduta, pois com eles se pode 
estabelecer normas, regras, etiquetas sociais, funções de ajustamento ético-moral, e de 
autodirecionalidade em prol do crescimento e da autoatualização. 

Assim, nesse sentido utilitarista e de funcionalidade, são elementos comuns nas 
definições a relação dos valores com o desempenho das funções de ajustamento 
individual e de integração social, pois os valores sempre se integram com os padrões 
socialmente estabelecidos e convencionalmente aceitáveis pelo meio social, e se 



constituem em regras de condutas legalmente estabelecidas como padrão ou referencial 
de modelo a ser seguido e obedecido. 

Um outro elemento comum que caracteriza as definições dos valores se refere 
aos seus componentes cognitivos, motivacionais e condutuais, reconhecido 
praticamente em todos os estudos. 

As definições também se assemelham ao reconhecer que os valores são 
determinantes do estilo de vida, e que caracterizam grande soma das variáveis da 
personalidade, e que os mesmos se estruturam por agrupamentos para atender certas 
demandas das necessidades motivacionais. 

Os estudos também consideram igualmente, que os valores mesmo que 
representem potencialidades individuais, são susceptíveis às influências do meio 
ambiente, que os mesmos se internalizam através de experiências individuais, conforme 
o convívio social. 

É comum se considerar que, a força propulsora dos valores são impulsionadas 
pelas necessidades motivacionais, pelas crenças ou metas em expectativas futuras, a 
partir das necessidades pessoais, como ideais de condutas desejadas, ou como metas 
preferenciais de existência desejada, tanto em nível dos desejos de autorrealizações 
pessoais, quanto em nível de aperfeiçoamento social. 

É comum também nos estudos dos valores se considerar que os mesmos se 
agrupam pôr influencia de seus próprios componentes, cognitivos e motivacionais, e 
que o estabelecimento de sua escala obedece aos critérios de mensuração feitas pelo 
próprio sujeito, que define a sua pirâmide em nível dos valores que sejam mais 
importantes e outros menos importantes, seguindo a uma ordem de prioridades por 
influência das motivações, ou das metas cognitivas em termos das expectativas de 
desejos e de probabilidades. 
 
4.3. O Conceito de valor como variável cognitivo-motivacional 
 
Considerando os seus componentes cognitivos-motivacionais, os valores passam a 
adotar uma perspectiva funcional na medida em que suprem determinadas necessidades 
desenvolvimentistas do ser humano, visando o seu crescimento, o seu ajustamento tanto 
em nível individual quanto no contexto social, e também no que se refere ao sentido de  
direção de suas atitudes, principalmente naquelas que intrinsecamente lhe estabelece 
metas, definindo o seu estilo de vida. 
A partir da utilização desse componente cognitivo, os valores passam a enriquecer a 
experiência individual, facilitando a adoção de um estilo de vida quer seja caracterizado 
pelo ideal de crenças, da busca constante do conhecimento e da capacidade consciente 
de se adotar e definir novos critérios como guias de conduta. 
Ao definir conceitualmente os valores, Rokeach (1968) os caracteriza como um sistema 
de crenças, enriquecidas por seus componentes cognitivos e motivacionais, e aplicadas 
não só no âmbito condutual como metas preferenciais, mas como também nas 
aspirações preferenciais da existência. 
Os estudos Rokeach (1968), são esclarecedoras acerca desse tema, proporcionando-nos 
uma melhor compreensão dos valores relacionados com o comportamento. 



Em seus estudos acerca dos valores, considerando essas variáveis cognitivas e 
motivacionais, o autor explica sobre sua origem, suas funções, classificação, 
desenvolvimento e características, destacando diferencialmente os valores das demais 
variáveis atitudinais e condutuais, que do ponto de vista didático-pedagógico, 
representam uma das melhores contribuições acadêmicas no estudo do desenvolvimento 
humano, somando novos conhecimentos para os diversos ramos da psicologia . 
Nessa perspectiva, passamos a analisar os constructos básicos das definições de 
Rokeach (1968) e Schwartz (1992), que nessa perspectiva cognitivo-motivacional 
deixam contribuições significativas. 
Ao compará-las entre si, concluímos que, nas dimensões dos valores , distinguimos 
claramente três facetas diferentes: o tipo de metas que eles representam; o tipo de 
interesses a que servem essas metas, e o conteúdo motivacional que está presente nesta 
meta, como veremos na análise que apresentamos logo a seguir. 
 
4.3.1. Definição de Rokeach 
 
Rokeach (l968), um dos proeminentes nos estudos dos Valores, os conceituam como 
ideais abstratos, independentes de qualquer objeto ou situação específica, que 
representam as crenças de uma pessoa, pelos quais os modos ideais de conduta ou fins 
últimos de sua existência são preferíveis a outros. Rokeach (1978), assegura sobre o 
papel funcional que os valores desempenham no desenvolvimento humano, como 
potencial de apoio ao processo natural de socialização, cuja demanda social assegura o 
suprimento das necessidades motivacionais das mais significativas, tanto no plano de 
realizações pessoais, quanto no plano social, em termos de aperfeiçoamento, segurança, 
altruísmo e autorrealização. 
Na concepção de Rokeach, o valor possui uma qualidade transcendental. Ele não é 
focalizado. Ele vai além dos objetos, das situações. O autor difere duas espécies de 
valores. Um diz respeito ao estado final da existência desejado, um estado de igualdade, 
de felicidade, de harmonia interna, que são denominados de valores terminais. A outra 
espécie de valor é o que se chama de valor instrumental, uma forma idealizada de 
comportar-se penetrando, atravessando os objetos e as situações. Certos valores como 
honestidade, responsabilidade, coragem, auxilio, asseio, polidez, obediência, seriam 
valores instrumentais. Assim, os valores terminais se relacionam a estados terminais 
prescritos e os valores instrumentais relacionam-se ao comportamento idealizado. 
Para Milton Rokeach (1968), os valores possuem três componentes distintos: cognitivo, 
afetivo e condutual. Os valores cumprem funções normativas e motivacionais, e podem 
sofrer alterações, conforme o nível de socialização. Para o autor, se pode mensurar os 
valores através de a) inferências de comportamento facilmente observáveis; b) 
entrevistando o próprio sujeito afim de que narre com suas palavras os valores que os 
julga mais importante; e c) mediante uma escala de valores que os sujeitos devem 
pontuar, ordenando em função de sua própria experiência. 
Rokeach (1978) ao definir os componentes, considera que o aspecto cognitivo 
representa as crenças ou metas preferenciais que cada indivíduo elabora na livre escolha 
dos valores que os considera como mais importante para si, sempre em expectativa de 



realizações; o componente afetivo define o que é mais desejável e menos desejável, 
numa relação de gosto e preferência pessoal. Nesse aspecto, o componente afetivo atua 
como referencial nas pontuações mais altas e mais baixas numa escala de valores; e o 
componente condutual diz respeito à maneira como o sujeito se relaciona com esse 
valor em termos comportamentais, e que função o mesmo terá em sua vida na formação 
das atitudes. 
Rokeach, ao elaborar o seu questionário classificou 36 valores, divididos em forma A e 
forma B, e fatorizados em valores de autorrealizações, segurança, aperfeiçoamento, 
altruísmo, hedonismo e poder social. 
Rokeach (1973), numa concepção pragmatista, e reconhecendo a relevância da 
aplicabilidade e uso dos valores, considera que os mesmos devem ser o foco das 
Ciências Sociais, envolvendo a cultura, a sociedade, a personalidade, e a principal 
variável independente ao estudo das atitudes e comportamentos sociais. 
Ao definir os valores numa perspectiva cognitiva-motivacional, Rokeach (1973) os 
considera como elementos estruturais que permitem ao sujeito compreender a interpreta 
os fenômenos da realidade física e social, de modo a orientar-se nelas, os envolvendo na 
estrutura do seu conhecimento em termos de crenças, atitudes, expectativas e metas. 
Sua definição básica, como já vimos é a de que, os valores são organizações de crenças 
duradouras sobre modos de condutas e estados finais da existência, ordenados segundo 
uma importância relativa. 
A partir dessa definição, os valores se caracterizam como uma crença localizada no 
centro do sistema toda das crenças de uma pessoa a partir da definição de suas atitudes 
comportamentais. São portanto, ideais abstratos positivos ou negativos, independentes 
de qualquer situação específica, definindo-se como algo duradouro e prazeroso, 
definindo modos de conduta como uma espécie de guia, definindo os estados finais da 
existência, e promovendo a consecução dos desejos almejados. 
Ao definir contextualmente a sua definição de valores, Rokeach (1973) , apresenta as 
seguintes conclusões: 1) O número total de valores que uma pessoa possui é 
relativamente pequeno; 2)Todos os homens em todas as partes possuem os mesmos 
valores em distintos graus; 3) Os valores estão organizados em sistemas de valores; 4) 
Os antecedentes dos valores podem descobrir-se na cultura, na sociedade, nas 
instituições e na personalidade; 5) As consequências dos valores se manifestam 
virtualmente em todos os fenômenos que as ciências sociais podem considerar 
merecedores de investigações e de compreensão. 
Rokeach revela-se pragmático ao definir esses postulados, e acrescenta que, para se 
definir uma teoria de valores, deve-se satisfazer a uma série de critérios mínimos, tais 
como: acercar-se a uma definição operacional; distinguir claramente os conceitos de 
valor e outros como atitudes, norma social, necessidades, uma vez que se estabeleça 
uma relação sistemática entre eles; evitar a circulação de termos que são em si mesmos 
não definidos; e partir de um enfoque que esteja livre de valorações implícitas, 
permitindo a investigação independente e que diferem de seus valores, replicas 
descobrimentos empíricos e conclusões. 
Ao definir os valores como uma representação cognitiva, Rokeach entende explica que 
se trata de elementos estruturais do sistema representativo, que permitem ao sujeito não 



só ordenar, como também interpretar os fenômenos físicos e sociais, como também 
guiar seu modo de orientar-se nela, e que por sua vez estão relacionados com outras 
estruturas de conhecimento, tais como a categorização, crenças, atitudes, expectativas, 
metas etc. 
Ao definir os valores como uma crença duradoura de que um modo específico de 
conduta ou estado final de existência é preferível pessoal ou socialmente a outro modo 
de conduta ou estado final da existência, Rokeach (1973) caracteriza um valor como 
uma crença, considerando que se trata de um valor situado no sistema total de crenças 
de uma pessoa, que lhe desperta a consciência de como se deve ou não comportarse 
acerca de algum objetivo da existência. Com seus conteúdos descritivos ou existenciais, 
avaliativos, prescritivos ou proscritivos, as crenças possuem componentes cognitivos 
que definem o que é preferível em grau de importância; de componentes afetivos que 
dão sentido aos sentimentos de emoção no relacionamento com o valor; e de 
componentes condutuais que se manifesta durante uma ação. Considerando como algo 
duradouro, o autor assegura que os valores possuem uma certa estabilidade que dão 
significação a existência, e a partir daí os mesmos se organizam e se estruturam em 
sistemas. Quando o autor se refere aos valores como algo desejável, o mesmo faz 
referência ao sentido de preferências com conotações afetivas e que funcionam como 
metas relacionadas com diferentes objetos ou situações, e funcionam a partir dos 
critérios individuais que são guias de condutas. No que se refere a essa característica, 
Kluckhohn (1951), assegura que os valores regulam a satisfação dos impulsos, de 
acordo com uma série de metas, duradouras e hierarquicamente organizadas pôr ordem 
da personalidade e do sistema sociocultural. Assim, os valores como padrões de 
desejabilidades, transcendem aos objetos e situações específicas e se diferenciam de 
outros conceitos, tais como os sentimentos, necessidades ou atitudes. 
 

4.3.2. Definição de Schwartz 
 
Um dos autores contemporâneos dos mais atualizados no estudo 
dos valores é Shalom H. Schwartz (1987), cujos pressupostos teóricos 
se assemelham com as concepções de Rokeach. 
Na concepção de Schwartz, os valores representam um potencial 
cognitivo, impulsionado por necessidades motivacionais de natureza 
biológica, interativa e de bem-estar social. 
Os pressupostos de Schwartz se assemelham aos constructos de 
Rokeach, e confere os valores terminais e instrumentais, mas acrescenta 
que as influencias socioculturais podem alterar as condutas e definir os 
tipos de valores. 
Schwartz vê nos valores um caráter transcultural em que os interesses 
são comuns em todas as partes do mundo. Segundo o autor os 
valores se agrupam em diferentes áreas de domínios e que tem a ver 
com os estados finais ou condutas desejáveis. 
Schwartz considera que, para se avaliar ou estabelecer uma escala 
de valores em qualquer condição, situação, ou em qualquer sociedade, 



é fundamental que se estabeleça os seguintes critérios como 
pressupostos básicos: 
a. de se reconhecer as necessidades do indivíduo como um 
ser biológico; 
b. de se reconhecer os requisitos de uma interação social coordenada 
e de harmonia interpessoal; 
c. de se compreender, aceitar e promover as demandas sociais 
para o bem-estar e sobrevivência do grupo. 
Segundo Schwartz, o cumprimento desses critérios devem ser 
cumpridas e supridas através do desenvolvimento cognitivo e do processo 
natural da socialização, que irão definindo-se em forma de metas 
e valores conscientes. 
Ao definir os valores como metas desejadas transitalmente que 
variam de importância e que servem como princípios que guiam a vida 
de uma pessoa ou das instituições sociais, Schwartz considera que, os 
mesmos servem de interesses para grupos e instituições sociais; que 
podem ir além dos motivos e ações, dando-lhes um sentido de direção 
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e de intensidade emocional; e que funcionam como normas para julgar 
e justificar uma ação. 
Schwartz assegura que os valores se adquirem através da socialização 
nos grupos dominantes e através das experiências de aprendizagens 
únicas do indivíduo. 
Em suma, o autor advoga a tese de que, a elaboração de uma tipologia 
dos aspectos do conteúdo dos valores, podem derivar-se de diferentes 
requerimentos humanos universais, tais como as necessidades do 
organismo, as motivações sociais básicas, e as demandas das instituições 
sociais, visto que o conteúdo de um valor pode proceder de mais 
de um âmbito. 
Vera (1995), ao caracterizar a definição de valores de Schwartz, 
considera que o mesmo recorre as principais facetas do conceito formal, 
em que os valores são metas transituacionais ou instrumentais, que expressam 
os interesses individuais ou coletivos, relativos a um tipo motivacional, 
e que são avaliados de acordo com a sua importância como 
principais guias da vida de uma pessoa; conceito informal, em que os 
valores são metas gerais desejáveis, que servem como princípios-guia 
de diversa importância na vida de uma pessoa. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5 
Valores e Conceitos afins 
Ao analisarmos os aspectos funcionais dos valores, constatamos 
sua similaridade com outros temas que estão proximamente relacionados, 
tais como as atitudes, as normas, as necessidades e os interesses. 
Tais similaridades se devem também com as determinações pragmatistas 
dos valores, na medida em que eles interatuam com a personalidade 
e seu de pleno ajustamento integrativo com as suas variáveis, e 
com as demandas institucionais e sociais que constituem a organização 
funcional do grupo social. 
A fim de prestar melhor esclarecimento, de um modo abreviado, passamos 
a descrever cada um desses conceitos e de sua relação com os valores. 
Rokeach (1968), faz distinção claramente entre um valor e uma 
atitude, considerando os seguintes aspectos: 
a. O valor é uma crença única,de um tipo específico sobre certos 
modos de condutas ou estados finais da existência, enquanto 
que a atitude é uma organização de distintos grupos 
de crenças sobre um objeto ou situação; 
b. U m valor não se limita a um objeto ou situação, ao passo que 
uma atitude se fixa em objetos ou situações; 
c. Ao contrário da atitude, o valor possui uma função normativa; 
d. O s valores são conceitos mais completos e dinâmicos e possuem 
um componente motivacional muito mais determinante 
do que uma atitude; 
e. A base conflitual do sujeito inclui muito mais questões do 
valor do que de atitudes; 
f. O s padrões convencionais da sociedade se preocupam em 
criar, conservar e de multiplicar os valores, bem mais do que 
as atitudes. 
Assim, conforme os argumentos de Rokeach (1968), conclui-se que os 
valores possuem em dimensão, muito mais significados do que as atitudes. 
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No que tange a relação entre valores e normas, é bem claro o entendimento 
de que o primeiro qualifica o segundo, ou seja, são os valores 
que dão significado às atitudes. 
Relacionando o conceito de valores com relação às normas, recorremos 
a definição de Williams (1968), segundo o qual, as normas são regras 
para comportar-se de um determinado modo, e indica o que deve e o que 
não se deve fazer, enquanto que os valores, segundo Rokeach (1973), não 



são normas de conduta, mas sim padrões de desejabilidades que possuem 
uma maior independência com respeito a certas situações específicas. 
Consideramos que as normas são radicalmente legalistas e mecanicistas 
em termos positivistas, enquanto que os valores são bem mais fenomenológicos 
e dinâmicos em cumprimento ao que seja individualmente mais 
desejável como metas de preferências condutuais e existenciais. 
A melhor diferenciação entre valores e normas é definida claramente 
por Rokeach (1968) ao assegurar que, as normas sempre se referem 
a modos de condutas, enquanto que os valores se referem aos 
estados finais metas últimas. 
O conceito de necessidades também se assemelham com os conceitos 
de valor, por considerar que os valores surgem das necessidades 
motivacionais. Mas podemos usar o argumento de que, nem toda 
necessidade é socialmente aceitável como valor, e que essa avaliação 
depende da exclusividade pessoal de cada situação. 
A semelhança entre as necessidades motivacionais e os valores 
se constata no fato de que, individualmente, as necessidades trazem 
consigo uma enorme valência motivacional de emergência e de grande 
significado para o sujeito, e nesse aspecto pessoal, a necessidade é valorizada. 
A diferença básica é pelo fato de que, as necessidades são bem 
mais gerais, e os valores são bem mais específicos e definidos. 
Rokeach (1973) destaca que, a principal diferença entre valores e 
necessidades se constata no fato de que, os valores possuem uma maior 
representação cognitiva do que motivacional, e esse fator equilibra 
e controla as necessidades, sobretudo aquelas oriundas do meio sóciocultural 
e que podem ser sublimadas. 
Nesse contexto de valência cognitiva, os valores podem suprir as 
necessidades individuais e socialmente aceitáveis. 
Um outro conceito que também se assemelha com os valores é o 
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interesse. Ao definir os valores como guia de conduta, Rokeach (1973) 
se refere muito mais as metas preferenciais do que sobre os interesses. 
A diferença básica se constata na definição conceitual em que os interesses 
nem sempre incluem o valor. Há interesses prejudiciais ao indivíduo 
e à sociedade e que ferem as normas dos bons costumes éticos e 
morais. Os interesses podem ser positivos ou negativos, enquanto que 
os valores estão sempre devotados para o bem comum. 

CAPÍTULO 6 
SISTEMA DE VALORES 
Os valores não são entes isolados, mas estão organizados e relacionados 
com os outros. Na concepção de Rokeach (1973), os valores 
não são preferências absolutas, mas que estão organizados e relacionados 
uns com os outros em sistemas. 
Segundo Rokeach (1973), um sistema de valores é uma existência 
de organização duradoura de crenças relativas a modos de condutas 
ou estados finais de existência preferíveis ao largo de um contínuo de 
importância relativa. 
Nesse contexto, Williams (1968) afirma que, não se pode pensar na 
conduta de um indivíduo guiada por um único valor, mas que é preciso 
entender que são guiados por múltiplos e mutantes grupos de valores. O 
ordenamento de valores, e as relações que se estabelecem eles e o estabelecimento 
de suas hierarquias e prioridades é o que configura o sistema de 
valores, e é em função deles que podemos diferenciar pessoas e grupos. 
Muitas são as escalas de valores que têm sido apresentadas, em formas 



de estudos filosóficos, sociológicos e psicológicos, e que procuram 
predizer as formas de conduta ideal conforme as investigações empíricas, 
e que tem no homem o objeto da pesquisa. Reconhecendo que os valores 
atuam de forma sistêmica e organizada, passamos a analisar os principais 
sistemas, segundo os trabalhos de autoria de Spranger (1928), Rokeach 
(1978), e Schwartz (1987), que as consideramos como as mais importantes, 
as mais completas e atualizadas no campo da Psicologia Contemporânea, 
considerando os seus aspectos desenvolvimentistas e a singularidade de 
seus efeitos e resultados na conduta individual. 
6.1. Sistema de Valores de Spranger 
Segundo Spranger (1928), todas as pessoas podem ser vistas como 
mais ou menos próximas de uma ou mais orientações de valor. Segundo 
ele, a vida humana apresenta seis tipos principais de valores, e eles atra50 

em em graus diferentes, os indivíduos que em torno deles constróem a 
unidade de suas vidas. Deve-se compreender que Spranger não supõe 
que existam seis (6) tipos fundamentais de pessoas. É uma tipologia de 
valores puros, não de pessoas reais. Essa denominação não significa 
que os tipos sejam necessariamente bons, ou que sejam encontradas em 
sua forma pura. 
Com essa escala, Spranger pretendia elaborar uma análise tipológica 
da personalidade através de um método compreensivo em que 
apresenta seis (6) tipos ideais possíveis e objetivos que permita compreender 
e interpretar os tipos mistos verdadeiramente existentes, que são 
formas de vida ou tipos de homens que dão sentido de formas culturais 
não excludentes, pelos quais se tem uma série de atos espirituais e um 
valor preponderante. 
Portanto, o sistema de valores de Spranger, representa seis (6) formas 
de valor, em que cada um dos quais está objetivamente enraizada 
na ordem histórica e cultural, e cada uma delas pode dominar a vida de 
uma pessoa e suscitar uma reordenação das outras em subordinação a 
ela mesma, determinando assim seis (6) tipos de personalidades na cultura 
moderna, conforme passamos a descrevê-las na tabela abaixo: 
Valores: Descrição dos Valores: 
1) Teóricos 
- Cujo interesse dominante é a descoberta da verdade. A busca 
desse objetivo geralmente apresenta uma atitude cognitiva 
e seus interesses são empíricos, críticos e racionais 
2) O Econômico 
- Caracteriza-se pelo interesse do que é útil, baseado originalmente 
nas motivações biológicas. O interesse pela utilidade se amplia, 
afim de abranger as questões práticas do mundo de negócios; 
3) O estético 
- É o que ver na forma e na harmonia o valor mais alto. Cada 
experiência é julgada a partir do ponto de vista da graça, da 
simetria ou da adequação. O estético vê a vida como um 
conjunto de acontecimentos, e cada expressão isolada é 
apreciada em si mesma. Não é preciso que seja um artista 
criador, e nem precisa ser um esteticista. O estético só encontra 
seu principal interesse nos episódios artístico da vida; 
continua 
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Valores: Descrição dos Valores: 
4) O Social 
- Cujo valor mais elevado é o amor que devota às pessoas, 
que se especifica por afiliação, amistosidade, filantropia e 
relação de ajuda. O homem social é sempre altruísta, 
5) O Político 
- Cuja motivação básica é a fome insaciável pelo poder e a luta para 
ter. Esse tipo é definido pôr Murray (1978) como o que direciona seus 
motivos basicamente para suprir suas necessidades relativas ao 



prestigio e afirmação social, em busca de superioridade e realização; 
6) O Religioso 
- Definido por Spranger com o tipo que estabelece em sua escala 
de valores uma preocupação permanentes com os valores morais 
e éticos, com a justiça humana, com a vida futura, com a equidade 
e os princípios espirituais.Edward Scribner Ames (1910), consoante 
aos conceitos de Spranger, se refere à experiência religiosa como 
um esforço do homem para conservar seus valores sociais. A ideia 
de Deus é um símbolo ou objeção dos valores sociais elaborado 
pelo o homem no decurso de sua evolução social.Carl Gustav 
Jung (1986), fez referência à experiência religiosa com relação à 
definição de valores morais e altruístico, declarando que, trata-se 
de uma experiência fundamental para o funcionamento harmonioso 
do psiquismo e ajuda o homem a conhecer realidades do universo 
que não podem ser compreendidas de outra maneira. Gordon 
Allport (1973), que também faz referências à teoria de Spranger, 
cita a experiência religiosa como um fator importantíssimo para 
a integração da personalidade, impelindo o homem a agir pêlos 
ditames éticos e morais, reorganizando sua conduta e contribuindo 
para a definição de seu foco de valores de natureza moral. 
Relativamente ao modelo desenvolvido por Spranger, outros estudos 
foram desenvolvidos com os mesmos tipos de valores, como os de Allport 
e Vernon (1931), e logo Allport, Vernon e Lindzey (1951), que adotaram 
um enfoque prático em que desenvolveram o estudo de valores denominado 
SO V, que se trata de um questionário que intenta medir a proeminência 
relativa de seis (6) interesses ou motivos básicos da personalidade, seguindo 
a mesma classificação definida por Spranger, em teórico, econômico, 
estético, social, político e religioso (Allport, Vernon e Lindzey, 1951). 
Os tipos considerados no modelo SOV, continuados por Allport, 
Vernon e Lindzey (1951), também encontram-se traduzidos em Garcês 
(1988), Garzon e Garcês (1989), e Serrano (1984). 
continuação 
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6.2. Sistema de Valores de Rokeach 
Segundo Milton Rokeach (l978), os valores desempenham papel 
importante, tanto na conduta quanto na atitude. Para o referido autor, 
os valores possuem componentes cognitivos, afetivos e condutuais, e 
cumprem funções normativos e motivacionais. Rokeach definiu dois 
tipos de Valores, uns referentes a modos de condutas desejáveis, que 
são denominados de Instrumentais, e outros a metas de existência desejáveis 
denominados de valores finais, composto em si por valores pessoais 
e valores sociais. 
Com os valores Instrumentais, Rokeach classificou os valores morais 
e os valores de competência. Segundo o autor, as pessoas variam na 
importância que dão a um grupo de valores ou ao outro, e suas atitudes 
e condutas podem variar em função da importância que dão aos Valores 
centrados no indivíduo e na sociedade. Os Valores não são preferências 
absolutas, mas estão organizados em sistemas, e os modos de conduta e 
estados finais são preferíveis aos outros. 
Na sua escala de valores, Rokeach (1978) define como valores finais 
aqueles que objetivam as metas individuais de autorrealizações que 
podem ser intrapessoais ou interpessoais. Como valores finais de natureza 
intrapessoal o autor classifica como exemplo, conseguir a salvação, 
ter harmonia interna, ter respeito próprio, ser controlado e etc. que 
são fins pessoais e que fazem referencia ao próprio indivíduo; e como 
valores finais de natureza interpessoal, o autor classifica como exemplo, 
um mundo em paz, ter igualdade entre todos, ter um mundo maravilhoso, 
que possuem finalidades sociais mas de natureza interpessoal. 
Nesse contexto, o autor coloca que, as pessoas podem mudar, e 



são diferentes em condutas e atitudes , conforme a importância que 
podem dar a cada valor. 
Os valores instrumentais são subdivididos e distinguidos entre os 
valores de natureza moral e os de competência. Os valores morais possuem 
um caráter interpessoal, como ser serviçal, ser honesto, ser obediente, 
ser educado, ser responsável etc., e os valores de competência 
desempenham uma função de autorrealização, como, ser valente, ser 
competente, ser imaginativo, ser limpo, ser lógico, e etc., pois possuem 
um caráter intrapessoal. 
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Nesse contexto, os valores atendem a uma demanda de exigências 
e de comprometimentos sociais, conforme se preceitua as normas convencionais 
previamente estabelecidas e exigidas pela sociedade para 
com o cidadão, e que possuem uma natureza pragmática e funcionalista, 
na medida em que esses valores se constituem em atitudes dignas 
que servem tanto para o aprimoramento da personalidade, quanto para 
os bons costumes e normas a serem desenvolvidas pela sociedade como 
um todo. A seguir, apresentamos a escala de valores finais e de valores 
instrumentais que foram desenvolvidas por Rokeach, o que retrata a 
descrição que analisamos neste tópico que ora discutimos: 
Valores Finais Valores Instrumentais 
UMA VIDA CONFORTÁVEL 
(Cômoda, sem problemas econômicos) 
AMBICIOSO 
(Grandes Aspirações). 
UMA VIDA EXCITANTE 
(Vida ativa, estimulante). 
TOLERANTE 
(Mente aberta a mudanças). 
REALIZAÇÃO PESSOAL 
(Realizar algo útil e importante). 
COMPETENTE 
( Capaz, eficaz). 
UM MUNDO EM PAZ 
(livre de guerras e conflitos). 
ALEGRE 
(Sentir-se contente). 
UM MUNDO DE BELEZA 
(Beleza na natureza e nas artes). 
LIMPEZA 
(Pureza e ordem). 
IGUALDADE 
(Igualdade de oportunidade para todos). 
VALÊNCIA 
(Força para manter suas crenças). 
SEGURANÇA FAMILIAR 
(Ter cuidado com quem ama) 
CAPACIDADE DE PERDOAR 
(Perdoar aos outros). 
LIBERDADE 
(Poder eleger e expressar suas opiniões). 
SERVIÇAL 
(Trabalhar para o bemestar 
dos outros). 
FELICIDADE 
(Satisfação, sentir-se contente). 
HONESTO 
(Sincero, leal consigo mesmo). 
HARMONIA INTERIOR 
(Estar livre de conflitos internos). 
IMAGINATIVO 
(Criativo, ousado). 
continua 
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Valores Finais Valores Instrumentais 
AMOR MADURO 
(Relações íntimas de caráter sexual e espiritual). 
INDEPENDENTE 
(Autossuficiente, seguro de si mesmo). 
SEGURANÇA NACIONAL 
(Sentir-se protegido frente a ataques). 
INTELECTUAL 
(Inteligente, reflexivo). 
PRAZER 
(Fazer coisas que goste ou agrade). 
LÓGICO 
(Racional, consistente). 
SALVAÇÃO 
(Alcançar a vida eterna). 
CAPAZ DE AMAR 
(Terno, carinhoso). 
AUTORRESPEITO 
(Autoestima) 
OBEDIENTE 
(Submisso, respeitoso). 
RECONHECIMENTO SOCIAL 
(Ter respeito e admiração aos demais 
EDUCADO 
(Ser cortes, de bons modos). 
AMIZADE VERDADEIRA 
(Companheiros íntimos). 
RESPONSÁVEL 
(Ser digno de credito, formal). 
SABEDORIA 
(Compreensão madura da vida). 
AUTOCONTROLADO 
(Autodisciplina). 
Essa listagem dos valores finais foram obtidas através de uma revisão 
bibliográfica encontrada na sociedade norte-americana, em outras sociedades, 
além das experiências do investigador, e de um estudo experimental, 
tendo como amostra um grupo de 30 estudantes de Psicologia e de 100 
adultos que, com o método de entrevistas emitiram seus próprios conceitos 
sobre os valores finais. Com isso foi possível se classificar 100 conceitos 
de valores, que passou por um critério seletivo por eliminação quantitativo 
e qualitativo, se subtraindo as palavras que se assemelhavam por sinônimos 
com outros termos, até que nessa triagem se chegou a lista definitiva, 
dividindo-se uma parte para os valores pessoais, e outros de níveis sociais. 
A lista dos valores instrumentais foram extraídas de uma listagem de 55 
nomes de traços elaborados por Anderson (1968), que por sua vez partiu de 
um vocabulário de 18.000 termos compilados pôr Allport e Odbert (1936). 
continuação 
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A partir dessa listagem se foi eliminando as palavras de traços não 
interessantes para a investigação dos valores, como os que se referiam a 
características físicas ou vocábulos em desuso, ficando a nova listagem 
reduzida a 200 termos. 
Para se chegar a relação final foi utilizado o critério de eliminação 
por eleição de uma palavra representativa para cada grupo de sinônimos, 
retendo-se aqueles termos que melhor discriminavam em função 
do sexo, raça, idade, religião, política, e aqueles que se julgava como 
significativos em todas as culturas. 
A elaboração dessa escala de valores, desenvolvidas desde 1967, 
1973, 1979, 1980, e denominada Rokeach Value Survey (RVS), e hoje 
sendo constituída por 18 valores finais e 18 valores instrumentais, é 
uma das mais importantes das últimas décadas no ramo da Psicologia 



Social, e tem sido utilizado por investigadores e aplicados em estudos 
nos campos da política, educação, consumo, marketing, comunicação, 
saúde, prevenção, personalidade, organizações, trabalho etc.). 
Sua fundamentação teórica acerca dos valores tem integrado outros 
enfoques científicos nas áreas da filosofia, antropologia, sociologia 
e da psicologia, considerando que sua metodologia facilita a aplicação, 
a coletagem dos dados e a interpretação de forma clara, e facilitadora 
na obtenção dos resultados empíricos em várias situações ambientais e 
culturais diversificadas. 
Ao definir a sua escala de valores, Rockeach (1973, 1979), afirma 
tratar-se de um dos temas mais significativos para se analisar a conduta, 
considerando ser uma das principais variáveis dependentes ao estudo da 
cultura, da sociedade, da personalidade, e uma das principais variáveis 
independentes ao estudo das atitudes e do comportamento social. 
6.3. Sistema de Valores de Schwartz 
Propondo uma estrutura psicológica universal dos Valores humanos, 
Shalom H. Schwartz (1987), detém um dos estudos contemporâneos dos 
mais atualizados sobre esse tema, definindo os valores como representação 
cognitiva de três unidade universais: necessidades biológicas, necessidade 
interacional para coordenação interpessoal, e o bem-estar social para o 
ajustamento do grupo e sobrevivência. Sua proposta vai em direção a uma 
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teoria universal e estrutural de valores, extensões e réplicas interculturais. 
O autor parte do pressuposto de que os valores são conceitos ou crenças 
pertinentes a estados finais desejados ou componentes que transcendem 
a situações específicas, guias de seleções ou evolução de componentes e 
eventos que são ordenados por importância relativa. 
Schwartz (1987), desdobra essa definição em aspectos de seu 
objetivo dos interesse a que servem e ao seu domínio motivacional, 
como veremos nesse estudo. Reiterando os conceitos Rokeach (1978), 
Schwartz (1987), também confirma essa classificação dos Valores em 
Terminais e Intrumentais, mas esclarece que ambos interagem entre 
si, e que sua manifestação depende inclusive das influências interculturais, 
cujas influências podem lhes impor alterações. Segundo Schwartz 
(1987), os valores possuem finalidades designadas em nível pessoal de 
interesse individuais e coletivos, ou de ambos os interesses. A diferença 
entre ambos se atribui a importância que as pessoas dão a eles e suas 
respectivas finalidades e os interesses a que servem em cada singularidade 
individual. Para o autor, o ambiente poderá alterar a definição 
desses valores, tanto em nível individual quanto em nível coletivo, de 
conformidade com as crenças e interesses individuais. 
Na elaboração de sua escala de valores , Schwartz classifica dez 
(10), domínios motivacionais distintos, de onde emergem praticamente 
os tipos universais de preocupações motivacionais que os valores expressam, 
relacionados com o poder, realização, hedonismo, estimulação, 
autodireção, universalismo, benevolência, tradição, tradição, conformidade, 
e segurança. 
1. Poder - representa a soma das necessidades motivacionais 
que denotam a luta pelo poder social, de se manter o domínio 
sobre outras pessoas, de se ter em mãos o controle de situações 
e de se exercer a autoridade. Nesse aspecto também o 
poder denota a preservação da imagem pública e o reconhecimento 
social, de se obter riquezas, de ser rico, opulento, 
e de se ter uma vida abundante. 
2. Realização - Schwartz descreve algumas variáveis que caracterizam 



esse valor em termos de se ter uma vida com muito 
sucesso; de se ter muita capacidade profissional; de ser 
ambicioso no sentido de ser um trabalhador incansável e com 
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muitas aspirações; de ser influente nas pessoas e nos acontecimentos; 
de ser inteligente, lógico e racional. 
3. Hedonismo - se refere às atitudes em busca de prazer, de satisfação 
física, sensual, instintiva, de realizar os desejos, e de 
se levar uma vida constantemente com muito gozo e prazer. 
4. Estimulação - se refere ao tipo de atitudes de ser audacioso, de 
se buscar constantes aventuras, de se levar uma vida variável, 
cheia de desafios, de novidades e de mudanças, enfim , de se ter 
uma vida excitante, cheia de experiências estimulantes. 
5. Autodireção - Nesse domínio, Schwartz caracteriza a capacidade 
individual de se estabelecer metas, alvos e projetos de 
vida; de ser independente dos outros, ser autossuficiente; e 
de ter autorrespeito, ou seja, de crer nos próprios valores em 
expectativas futuras com um senso de autodirecionalidade. 
6. Universalismo - Nesse fator, Schwartz classificou aqueles 
valores comuns de preservação e defesa do espaço vital físico, 
que se constituem em fonte de segurança ambiental, e que 
estão muito mais no contexto externo, muito mais no âmbito 
social e coletivo, e comuns em qualquer cultura, como a proteção 
ao meio ambiente ou a natureza; e a própria união do 
homem com a natureza ; um mundo de paz que reflete o desejo 
de se ter uma sociedade livre de guerras e de conflitos; o 
sentimento de justiça social, que significa corrigir injustiças 
e cuidar dos debilitados que denota também como resultado 
um estado de harmonia interior. 
7. Benevolência - Esse padrão é definido como um comportamento 
altruístico caracterizado por atitudes de responsabilidade, 
de amizade verdadeira, do senso de responsabilidade, 
de demonstração de amor maduro no relacionamento interpessoal, 
de se ter sentido de vida, de se desenvolver lealdade 
nas amizades, e de se desenvolver o senso de perdão. 
8. Tradição - Os valores de se manter o respeito pela tradição 
representam as atitudes de se preservar os costumes familiares 
e sociais ao longo dos tempos; de ser humilde; de ser 
devoto, ou seja, de sustentar as crenças e a fé religiosa; e de 
aceitar a vida tal como ela é. 
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9. Conformidade - Os valores de conformidade são desenvolvidas 
por atitudes de obediência, ou seja, de se cumprir com os compromissos, 
com as normas, regras e com as obrigações sociais, 
ou seja, de honrar aos pais e as pessoas mais velhas, de mostrar 
educação e respeito pelas pessoas; de ter autodisciplina, ter 
autocontrole das suas ações, e evitar as tentações; de se viver 
de conformidade com os padrões de valores convencionalmente 
determinados e aceitáveis pelo meio social. 
10. Segurança - Os valores de segurança representam atitudes de 
ordem pessoal e também de ordem social, e que representam as 
ideias de respeito, de se manter individualmente limpo, saudável, 
com saúde, como também de se manter a segurança familiar, 
segurança nacional, e a reciprocidade de favores. 
À guisa de ilustração, apresentamos em tabela a escala de valores 



de Schwartz, em que descrevemos as 10 áreas de domínios, com a descrição 
dos referidos agrupamento dos valores : 
Domínios Descrição Valores 
PODER 
Se relaciona com o status e 
o prestígio social, controle 
ou Domínio sobre as 
pessoas ou recursos. 
Poder Social, Riquezas, 
Reconhecimento Social, 
Autoridade, Preservar 
minha imagem pública. 
Autorrealização 
Ter estilo pessoal, demonstrando 
a competência de acordo com 
o escalonamento social. 
Ambicioso, Influente, Capaz, 
Inteligente, Ter êxito. 
HEDONISMO 
Se relaciona com a busca de 
prazer e com a satisfação física 
e sensual de seus próprios 
desejos e necessidades. 
Prazer, Gozar a vida. 
ESTIMULAÇÃO 
Refere-se à necessidade da busca 
de excitação,aventura e desejo de 
levar uma vida plena de mudanças 
e de experiências estimulantes. 
Uma vida excitante, Uma 
vida variada, Ser atrevido. 
AUTODIREÇAO 
A meta que define estes valores 
é o pensamento e a ação 
independente. Necessidade de 
escolher, criar e explorar com 
autonomia e independência. 
Liberdade, Autorrespeito, 
Criatividade, Independência, 
Escolher minhas próprias 
metas, Ser curioso. 
continua 
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Domínios Descrição Valores 
UNIVERSALISMO 
Compreensão, apreciar, 
tolerância e proteção de todas 
as pessoas e da natureza. 
Igualdade, Harmonia Interna, 
Um mundo em paz, União 
com a natureza, Um mundo 
de beleza, Justiça Social, 
Tolerância, Proteger o 
Ambiente, Sabedoria. 
BENEVOLÊNCIA 
Preservar e melhorar o bem 
estar das pessoas com as 
que se interaciona na vida 
cotidiana.Comportamento 
altruísta e prosocial. 
Uma vida espiritual, Ter sentido 
em minha vida, Amor maduro, 
Amizade verdadeira, Ser 
leal, Ser honesto, Ajudar, Ser 
responsável, Não ser rancoroso. 
TRADIÇÃO 
Respeito, compromisso e 



aceitação dos costumes e 
ideias que a cultura ou a 
religião impõem ao indivíduo. 
Respeito pela tradição, 
Desapego do mundo, 
Moderado, Humilde, Aceitar 
meu papel na vida, Ser devoto. 
CONFORMIDADE 
Controlar as ações, desejos e 
impulsos que podem causar 
danos a outros e que violam as 
normas e expectativas sociais. 
Bons modos, Autodisciplina, 
Honrar aos pais e aos 
maiores, Ser obediente. 
SEGURANÇA 
Harmonia e estabilidade na 
sociedade, nas relações 
interpessoais e ao próprio eu. 
Sentimento de pertinência, 
Ordem Social, Segurança 
Nacional, Reciprocidade de 
favores, Segurança Familiar, 
Estar São, Ser limpo. 
Aplicando seus estudos em análise empírica, Schwartz em parceria 
com Bilsky (1987), analisa os valores se utilizando do questionário 
de Rokeach, fazendo leves modificações, e aplicando em Israel e 
na Alemanha, e depois faz comparações com outras amostras colhidas 
por outros pesquisadores que utilizaram esse questionário na Austrália 
(Feather, 1975), Espanha (Javaloy, 1984), Estados Unidos (Rokeach, 
1973), Finlândia - Helcama e Autela, 1982), e em Hong Kong - ( M. 
Bond, 1983-1984). 
Posteriormente, Schwartz (1990), amplia sua análise a 40 amostras 
recolhidas em outros 20 países com uma grande diversidade cultural 
e utilizam para análise com uma versão ampliada do questionário 
de Rokeach, - Schwartz Value Survey - Schwartz (1992), composto de 
continuação 
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56 itens, 30 valores terminais e 26 valores instrumentais, que pontuam 
em uma escala com pontuações que oscilam entre 7 (valor de suprema 
importância como princípio que guia sua própria vida), a (-1) para 
aqueles que são opostos a seus próprios valores. 
No ano de 1994, Schwartz utilizou essa mesma escala, ampliando seu 
estudo para 97 amostras colhidas em outros 44 países, comprovando sua 
aplicabilidade e utilidade em qualquer ambiente ou cultura, o que comprova 
seus pressupostos teóricos sobre a universalidade dos valores. 
Em vista da necessidade de se obter maior apoio empírico na distinção 
entre terminais e instrumentais, Schwartz e Bilsky e, seu estudo 
transcultural em 1990, questionam a necessidade de se manter essa diferenciação 
atendendo às seguintes razões: 
a) Em primeiro lugar, a distinção entre fins e meios nem sempre 
é claro, e um fim pode facilmente transmutar-se em meio ou 
vice-versa. Tem-se comprovado que muitos dos entrevistados 
com escalas divididas em terminais e instrumentais, não 
distinguem bem essas categorias; 
b) Em segundo lugar, a diferenciação pode dever-se a um artefato 
metodológico e estar relacionada com o feito de que: por um 
lado, os dois tipos de valores se mostram em listas separadas e 
em páginas diferentes, produzindo-se a distinção como um resultado 
de sua própria localização diferenciada; por outro lado, 



a formulação dos valores terminais como substantivos e os valores 
instrumentais como adjetivos, podem estabelecer confusões 
entre a distinção conceitual e gramatical. 
Diante disso, com os estudos experimentais realizados na Finlândia, 
os valores instrumentais foram transformados em valores terminais 
ao substituir os adjetivos com os que só formularam por substantivos, 
e em Hong Kong, onde a linguagem pictográfico chinês não permite a 
diferenciação entre adjetivos e substantivos, associados a um e outro 
tipo de valores. 
A partir desses experimentos, se prevê que, se as dimensões dos tipos 
de metas distinguem verdadeiramente entre os valores de RVS, devem aparecer 
duas claras regiões, uma para valores terminais e outra para valores 
instrumentais, no espaço representativo da distribuição pelo SSA. 
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Vale salientar que, diante dessas prevenções, o novo e atual questionário 
de Schwartz em uso, segue distinguindo claramente entre os 
valores terminais e instrumentais: na primeira lista estão relacionados 
30 valores finais,(estados finais), e na segunda lista contém 26 valores 
instrumentais (modos de condutas). 
Descrevendo acerca dos dados obtidos pelos experimentos transculturais 
desenvolvidos por Schwartz, os resultados nos revelam o grau 
de interesses embutidos nos valores, e que podem caracterizar diferentes 
populações, raças ou nações, que influenciados por fatores socioculturais, 
podem manifestar certos interesses individuais ou coletivos. E 
nesse aspecto comparativo em nível transcultural, os resultados revelam 
diferentes preponderâncias da dimensão individualismo e coletivismo. 
Como exemplo, a população dos Estados Unidos seria mais individualista, 
seguido por Austrália, Alemanha, Finlândia, Israel e Espanha. 
E com preponderância de tendências mais coletivistas aparece Hong 
Kong. Esses resultados demonstram que a polaridade se concentra mais 
nas regiões orientais. 
Os experimentos desenvolvidos por Schwartz, aplicados em diversos 
países, possibilita a análise no espaço multidimensional utilizado 
para representar o universo de valores, influenciado por diferentes 
culturas, e que denotam diferentes tipos de interesses, e diferentes 
âmbitos motivacionais, relacionados também com diferentes condições 
socioculturais e econômicos, e que a interpretação dessas variações, 
certamente se exige um número maior de dados que confirmem significados 
concretos da realidade individual, social e existencial das diferentes 
amostras interculturais. 
Ao concluirmos este apartado sobre a classificação dos padrões de 
valores, percebemos nas entrelinhas dos diversos tipos de abordagens , a 
dinâmica de sua amplitude, de sua diversificação, e de sua aplicabilidade. 
Ao se analisar os padrões de valores como uma tentativa teórica de 
se explicar a relação que os mesmos tem com o homem, percebemos 
em todos um esforço com esse objetivo, mas que representam parcelas 
significativas de contribuições que somam como ferramentas para 
compor em unidade essa engenharia de construção da Psicologia dos 
Valores, que ao longo dos tempos também vem recebendo contribuições 
de outros ramos da ciência. 
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Os postulados teóricos aqui preditos são considerados como informações 
científicas de inestimável valor, que numa progressão lógica 
foram somando diferentes concepções da natureza humana, mas que no 
todo nos fornecem informações completas para uma melhor compreensão 



global desse tema. 
Observamos que, nessa dinâmica de classificação dos valores, há uma 
amplitude diversificada de sua tipologia, aplicada nos mais diversos níveis 
de origem de natureza individual, condutual, social, ecológico, artístico, 
cultural, estético, moral-religioso, ético-educacional, existencial etc. 
Consideramos que, os valores mais importantes estão centrados 
na pessoa humana, independentes de sua condição biológica, cognitiva, 
socioeconomica ou cultural, e nessa singularidade intrapessoal, os 
valores possuem um significado singular, e que se redimensionam na 
medida em que a pessoa se socializa, e que matura o seu desenvolvimento 
cognitivo. 
E assim os valores, a partir das características individuais de cada 
sujeito, vão se organizando e padronizando hierarquicamente, com significados 
específicos a cada individuação. 
Advogamos que, grande soma dos valores são inerentes da natureza 
individual, outros se adquirem com a aprendizagem social e através do 
processo natural da socialização, mas que se organizam hierarquicamente 
para atender a enorme demanda das necessidades humanas. A definição 
desse foco de valores é mensurada e classificada qualitativamente através 
do contexto sociocultural. Nesse processo , é o sujeito cognitivo que, percebe, 
seleciona e organiza o seu próprio sistema de valores. 
Os valores do ponto de vista humano, qualificam positivamente a 
existência do homem, suprem e superam as necessidades individuais, equilibram 
os desvios da personalidade, reeducam a conduta individual, e mantém 
um referencial em nível de um comportamento sempre motivado. 
A fim de compreendermos o comportamento de uma pessoa, temos 
que recorrer a sua estrutura de valores, onde os mesmos estão devidamente 
organizados e relacionados entre si a partir de uma certa hierarquia, 
em que alguns são mais importantes do que os outros, em vista 
de certos aspectos situacionais e circunstanciais experienciado por cada 
sujeito, e que cumprem determinadas funções na vida de cada pessoa. 
Assim, os valores se estruturam baseados na motivação de cada 
sujeito a partir de suas necessidades, e como também, temos que conA 
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siderar que os mesmos estão limitados às condições cognitivas, pois 
representam crenças duradouras. Portanto, esses componentes motivacionais 
e cognitivos se completam entre si e explicam essa predisposição 
dos valores se agruparem e de formarem fortes estruturas, correspondendo 
a certos significados na vida da pessoa. 
Entendemos que a análise dos valores devem ser baseados na singularidade 
das experiências individuais, e dos quais se explicam a conduta 
social, com as seguintes justificativas: 
a). O s valores surgem a partir das necessidades motivacionais 
de cada pessoa; 
b). O grau de importância dos valores é definido pelas funções 
cognitivas do sujeito; 
c). A relatividade das preferências dos valores devidamente hierarquizadas 
devem ser compreendidas pelos aspectos situacionais 
do meio social em que o sujeito vive, além de suas 
características individuais, ou variáveis da personalidade, 
que exercem certas influencias na definição dos valores, que 
dependem de fatores internos e externos. 
Assim, os propósitos de ações no estabelecimento dos valores em 
certas áreas de domínios, são todas justificáveis, tanto por influência de 
determinantes pessoais, quanto por determinantes socioculturais. 



A partir da estruturação dos valores é que podemos justificar certas 
formas de condutas sociais ou antissociais, certas preferências individuais, 
pois nesse sentido os valores se relacionam entre si, se reforçam 
para definir um estilo de vida, e exercem fortes influências e definidas 
funções na vida de cada pessoa, e das quais resultam em formação de 
atitudes, em mudanças de atitudes, em tomadas de decisões, em modificações 
do comportamento, e nas diversas formas de condutas sociais. 

CAPÍTULO 7 
FUNÇÃO DOS VALORES 
Rokeach (1973), nos assegura que os valores possuem componentes 
cognitivos, afetivos e que atuam diretamente na conduta individual. 
O mesmo conceito é defendido por Mischel (1973), e nos confirma a 
ideia de que os valores são autorreguladores da conduta e que desempenham 
múltiplas funções na personalidade, como veremos: 
7.1. Função Motivacional 
Segundo Jones e Gerard (1967), os valores se constituem uma 
classe ampla de fenômenos motivacionais. Segundo os autores, qualquer 
estímulo que satisfaça os desejos de uma pessoa se constitui num 
valor positivo, e todo estímulo que é evitado por uma pessoa, se constitui 
num valor negativo. 
Em sua classificação de valores, Maslow (1954), os relaciona como 
motivos de suprimentos das necessidades que vão se hierarquizando 
desde as necessidades primárias para a sobrevivência do organismo, até 
as necessidades superiores-cognitivas para propiciar a autoestima e a 
autorrealização. 
Murray (1978), em seu esquema Valor-Vetor, assegura que as 
necessidades motivacionais estão relacionadas às pressões e a outras 
necessidades. Assim, as necessidades são motivos intrínsecos da consecução 
valorativa. Na classificação das necessidades, Murray considera 
como mais significativos os Valores que suprem a personalidade em 
seus aspectos de desenvolvimento psicossocial, em vista das expectativas 
de relacionamento intra-pessoal e interssocial. 
Kluckhohn (1951), reforça os pressupostos de Maslow e Murray, 
considerando que os valores surgem das necessidades motivacionais. 
Se valoriza aquilo que se necessita, e que também os Valores podem ser 
fontes de necessidade e desejos. 
Rokeach (1973), confirma a relação entres as necessidades motivacionais 
e valores, contribuindo com um pressuposto significativo, 
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de que os Valores são representações cognitivas das necessidades individuais 
e das demandas sociais ou institucionais. Através dos valores 
, as necessidades individuais podem ser transformadas em modos de 
conduta socialmente desejáveis. Em seu estudo sobre as funções motivacionais 
dos valores, Rokeach assegura que os Valores Instrumentais 
são motivantes em função da instrumentalidades que se dá entre estes 
valores e os finais. O desenvolvimento dos valores instrumentais se regulam 
com a realização dos estados finais desejados. Os valores finais 
representam metas últimas, ideais que os indivíduos tende a alcançar, 
sem nunca poder alcançar totalmente. O indivíduo se sente obrigado a 
atuar para poder lograr esses modos de conduta e esses estados finais da 
existência também desejáveis. 
Assim, tal definição se enquadra no pressuposto fenomenológico de 
Carl Rogers (1977), em que tornar-se pessoa é o estado de busca e de luta 
constante que o ser humano empreende para dar sentido a sua existência. 



Kluckhohn (1951), define a diretividade dos Valores em Função 
de que os mesmos estabelece metas e objetivos que o indivíduo deve 
alcançar, como também as representações cognitivas das necessidades 
individuais e sociais que obrigam o indivíduo a atuar. 
Os Valores dão sentidos de direcionalidades e de busca permanentes 
da autenticidade. Segundo Rogers (1961), o comportamento valorativo do 
homem é distintamente racional, movendo-se com complexidade sutil em 
direção aos objetivos que seu organismo se empenha em atingir. 
Interpretando a função diretiva dos Valores no pensamento existencial 
de Frankl (1978), se ressalta a necessidade de tomada de consciência 
da própria existência, da importância da direcionalidade existencial, 
da aceitação da responsabilidade pela própria existência. 
Heidegger (1962), afirma que uma das mais expressivas qualidades 
valorativas do homem é a sua capacidade de autoconsciência que 
lhe permite ter acesso aos fenômeno de sua consciência e aos eventos 
que os influenciam, e a tomar uma posição face a esse conhecimentos 
em termos direcionais na perspectiva de tempo futuro. Segundo o autor, 
isso torna possível as escolhas autênticas e o assumir a responsabilidade 
livre e consciente pela direcionalidade da existência, a definição de Valores 
que, uma vez estruturados, transcendem a sua própria existência. 
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7.2. Função para resolver conflitos 
Rokeach (1973), afirma que os Valores se organizam em forma de 
sistemas hierarquizados e que alguns possuem mais importância do que 
outros, e que se ordenam prioritariamente. 
Segundo Vera (1995), ante a situações de conflitos e de tomadas de 
decisões, comparadas a uma dissonância cognitiva (Festinger, 1967), os 
valores em seu sistema geral podem atuar como parâmetros comparativos, 
desde que devidamente ativados. Na concepção de Vera, o sistema 
de valores se mostra como uma estrutura aprendida de princípios e regras 
que servem de ajuda para decidir-se, eleger e resolver conflitos entre 
as mais diversas opções de comportamento ligados a diferentes valores. 
Isto não significa que os valores em seu conjunto se mantenham 
ativados ante a qualquer circunstancia, normalmente só uma parte deles 
é que será relevante para atuar como resposta ante a situações, variando 
em grupos de valores ativados em função da natureza da situação. 
Luengo (1982), apresenta os valores como normas para resolver conflitos 
e tomar decisões. Nesse aspecto, segundo a autora, os componentes 
cognitivos e afetivos, são representações fundamentais dos valores no estabelecer 
de normas para a solução de conflitos e de tomar decisões. 
Em experiências dissonantes, a intervenção desses valores com 
conotações cognitivas e afetivos, são decisivos para as mudanças de 
atitudes e para a solução dos conflitos. 
7.3. Função Normativa 
Williams (1979), assinala que os Valores são grupamentos de normas 
preferenciais que guiam não somente as ações, mas também o 
juízo, as atitudes e a racionalização. Segundo o autor, a própria sociedade 
se organiza com normas, princípios e regras obrigatórias a serem 
cumpridas pelos cidadãos, e que se constituem em valores convencionalmente 
aceitáveis pelo contexto social. 
Os valores podem atuar como controle interno para a aceitação e 
manutenção dessas normas. Os valores também podem funcionar como 
normas de juízo e a avaliação pessoal de juízo e avaliação pessoal, 
como um sistema de critério em que o indivíduo julga o que é certo 
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ou errado, o que é justo ou injusto, ou seja, para julgar a conduta de si 
mesmo ou de outrem. 
Williams (1979) apresenta a função dos valores como norma de racionalização, 
em que os mesmos são guia de conduta antecipatória e dirigida 
a um fim, servindo para se justificar e explicar a conduta passada. 
Rokeach (1973) assegura que podemos racionalizar crenças e atitudes 
de ação pessoal e socialmente aceitáveis. 
Aprofundando os estudos sobre o caráter normativo dos valores, 
Luengo (1982), os caracteriza numa perspectiva funcionalista, definindo 
os valores como normas de ações, como normas de juízo e avaliação, 
como normas de racionalização, e como normas para resolver conflitos 
e tomar decisões. 
Os valores são altamente instrumentais na medida em que funcionam 
como normas de ações, determinando regras como formas de 
condutas desejáveis e preferenciais no contexto social, e nesse sentido, 
as normas modelam o comportamento em consonância com os valores 
compartilhados com o grupo social. Ordem social, bons modos, autorrespeito, 
reciprocidade de valores, autodisciplina, amizade verdadeira, 
preservar o meio ambiente, ser honesto, ser obediente, ajudar, são 
exemplos clássicos dos valores citados por Schwartz (1987), em sua 
escala, que determinam essas normas de ações que se constituem em 
regras de condutas preferenciais, desejadas ou não pelo sujeito, mas que 
compõem regras e normas de ações padronizadas pelo contexto social. 
Ao dar destaque aos Valores como normas de juízo e avaliação, 
Luengo (1982), reconhece a funcionalidade do componente cognitivo 
dos valores, que capacita o homem a desenvolver o senso de autocrítica 
sobre as suas próprias atitudes. Nessa mesma perspectiva de autoavaliação, 
Rokeach (1979), nos assegura que os valores funcionam 
como critérios que o eu socializado amplia-se para avaliar a eficácia de 
si mesmo, como um ser competente e um eu moral. 
Rokeach (1973) reconhece que a definição dos chamados focos de 
valores de uma forma hierarquizada, pode atuar como um conjunto de 
regras ou princípios que servem para definir as tomadas de decisões. 
Também para Rogers (1965), a direção que toma a pessoa que está 
carregada de valores, está na linha de resolver seus próprios conflitos. 
Segundo ele, quando um ser humano é interiormente livre para escolher 
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o que valoriza profundamente, tende a valorizar aqueles objetos, experiências 
e fins, que estão na linha da sua sobrevivência, crescimento e 
desenvolvimento e ao mesmo tempo na linha do crescimento, desenvolvimento 
e sobrevivência dos outros. 
7.4. Função de Ajustamento 
Baseado na escala de valores de Maslow (1959), consideramos que 
a consecução dos valores apreendidos é caracterizado por um estado de 
extrema satisfação e com um sentido de autorrealização pessoal. 
O ato terapêutico da culminação da consecução dos valores se desenvolve 
nesse sentido de relacionamento com essas aquisição das 
metas que foram alcançados, enriquecendo o Self para satisfação com 
experiência culminantes. 
Nesse contexto foi que, Andrés J. Consoli (1990), elaborou estudos 
sobre Valores e Psicoterapia, questionando os novos conceitos de 
Valores livres, e exigindo um resgate da exploração dos Valores envolvidos 
na prática empírica. E foi assim que promoveu uma recente 
pesquisa na Argentina, investigando diferentes abordagens teóricas e 



suas influências sobre os sistemas de Valores na Sociedade, com objetivos 
de se relacionar a teoria com a praticidade. 
Em seu estudo, Consoli (1990), fundamenta alguns pressupostos básicos 
sobre a relação entre valores e Saúde Mental, e mais uma vez questiona 
as condições de pesquisas , cujas conclusões tem se prendido muito 
mais nos pontos de vista teórico, e não no ponto de vista empírico. 
Também introduzido por Vera (1995), nesse contexto, certos valores 
desempenham uma função de ajuste ou utilidade, tais como a 
cortesia, o autocontrole, o conforto material, o êxito, o prestígio, a lei 
e a ordem. Essa função serve para preparar o indivíduo a viver de conformidade 
com a pressão e às exigências sociais, dando um sentido de 
conformidade social. 
Vera (1995), argumenta que, em certas situações, os valores podem 
atuar como mecanismos de defesa, em casos quando certas necessidades, 
sentimentos e condutas são socialmente inaceitáveis. Segundo 
o autor, os valores se oferecem como conceitos já elaborados para facilitar 
essa conversão, sem grandes dificuldades. 
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Nesse aspecto, Vera (1995), dá especial destaque aos valores que 
desempenham essa função de conhecimento e de autorrealização, a 
exemplo de sabedoria, sentido de complemento, consistência, independência, 
competência etc. 
Entendemos que o componente cognitivo é quem determina essa função 
específica incrementado por Veras, cujas ideias mais aprofundadas são 
argumentadas por Maslow (1954), em sua teoria da autoatualização. 

CAPÍTULO 8 
VALORES COMO DETERMINANTES 
DA CONDUTA SOCIAL 
O termo Conduta vem do latim, com a composição do prefixo “con” 
que em português significa “com”, e do sufixo “ducere “que é traduzido por 
“guiar”, o que dá a entender que é “uma maneira de agir e de viver”. 
Vários autores enumeram alguns dos mais importantes conceitos sobre 
a Conduta Social, como Krech, Crutchfield e Ballachey (1962), para 
os quais, é um sistema duradouro de avaliações positivas e negativas, sentimentos 
emocionais e tendências pró ou contra com respeito a um objeto 
social. Na concepção de Secord e Backman (1964), condutas são certas 
regularidades nos sentimentos, pensamentos e predisposições para agir do 
indivíduo em relação a algum aspecto de seu ambiente. 
As Ciências Sociais são as que mais tem se aplicado no estudo 
e análise da conduta social do homem, a exemplo da Psicologia que 
em suas mais diversas ramificações, procura predizer o comportamento 
humano com relação ao seu ambiente social, de forma adaptativa ou 
inadaptada; da Ética que define o tipo de conduta social ideal; e da 
Sociologia com o apoio da Psicologia Social, que elucidam, classificam 
e caracterizam os mais diversos tipos de condutas sociais. 
Estudos de Fisbhein e Azjen (1975), dão conta da importância que as 
atitudes tem em relação a conduta social, e segundo Rokeach (1968), esse 
relacionamento se amplia nos estudos dos valores, atitudes e conduta. 
Na concepção de Rokeach (1973), os valores são considerados 
como guias e determinantes da conduta social. 
Nesse aspecto, os valores são bons preditores das condutas sociais, 
como para os direitos individuais civis, para a moralidade religiosa, 



para os preceitos éticos do relacionamento interpessoal, para a 
etiquetagem social dos bons costumes, para as relações humanas profissionais, 
para os recursos humanos, para os preceitos educacionais, e 
enfim como método de filosofia unificadora de vida. 
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Segundo Rokeach (1968), as crenças, as atitudes e os valores da 
vida individual estão devidamente organizadas para responder de forma 
preferencial, discriminada e diferencialmente ao controle social. 
Observa-se assim que a conduta social se constitui na prática das 
atitudes individuais e coletivas, manifestas voluntariamente com fins 
de atender os padrões convencionalmente estabelecidos pela sociedade. 
Assim, a conduta social diz respeito aos mais diversos tipos de comportamento 
social do homem no contexto da sociedade. 
O homem desenvolve a sua conduta sob diversas formas de ação. 
Na concepção funcionalista de Smith, Bruner e White (1956), as condutas 
se formam para atender determinadas funções, as quais são vistas 
sob uma perspectiva pragmática de utilidade para o ajustamento da personalidade 
diante do mundo exterior. 
Segundo argumento de Katz e Stotland (1959), os valores exercem 
papel de relevância nessa forma de ação condutual, servindo á função 
de ajustamento, caracterizando-se como um instrumento para a consecução 
de um objetivo; servindo à função de defesa do eu, protegendo 
a pessoa contra o reconhecimento de verdades indesejáveis, e servindo 
de expressão de discernimento sobre tipos de condutas corretas e aceitáveis 
no meio social. 
A função dos valores é de transformar certas atitudes em crenças 
preferenciais, triando ou selecionando as atitudes mais significativas e 
que correspondam às regras socialmente aceitáveis. 
De conformidade com a situação sócio-demográfica, os valores 
definem as condutas sociais mais centradas nos interesses pessoais, de 
realizações sociais e que tem a função de suprir certas necessidades 
imediatistas de sobrevivência, tais como os desejos de ganhar dinheiro 
para suprir as necessidades sociais, trabalhar para doar uma casa aos 
pais, ter emprego com um bom salário, ter sempre boa alimentação em 
casa, trabalhar para ajudar financeiramente aos pais, que são questões 
cruciais relacionadas com os problemas sociais. 
As pessoas também possuem forma de agir de maneira racional , 
e é com essa base que conhecemos o enfoque cognitivista, que nas concepções 
de Heider (1946), existe uma força de direção à congruência, à 
harmonia, à consistência entre as nossas atitudes e entre os componentes 
integrantes da conduta social. 
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De acordo com essa interpretação, as condutas sociais se formam 
segundo o principio da harmonia e de boa forma, sendo mais fácil se 
organizarem condutas que formam um todo coerente e internamente 
consistente, do que se formarem atitudes que devido a sua incongruência, 
provoquem tensões e desejo de mudanças. 
Nessa perspectiva, os valores determinarão certas condutas sociais 
com conscientização crítica para formação de atitudes, para mudanças 
de atitudes, para tomadas de decisões, como para definir certas posições 
ideológicas em que se requer reflexão e avaliação mental. Essas definições 
de ordem pessoal, podem manifestar condutas sociais positivas 
ou negativas, visto que são desenvolvidas conscientemente e por ideais 
preferenciais. Como exemplo, o valor “vida excitante” , poderá levar o 
sujeito a desenvolver uma série de condutas sociais com experiências 



de relacionamentos afetivos, de práticas sexuais, de condutas agressivas 
etc. O valor “ poder social” igualmente e pode conduzir aos mais 
diversos tipos de condutas sociais. O valor “uma vida variável”, que 
também poderá influenciar a condutas sociais diversificadas, etc. 
As condutas sociais se organizam de conformidade com os valores 
culturais desenvolvidos pelo meio social. Nesse contexto, o homem é produto 
do meio. Se o ambiente social for de sub-cultura, a tendência é de 
formar sujeitos predispostos a desenvolver formas de condutas desviadas. 
Se o ambiente social desenvolve promove certas formas de valores educacionais, 
poderá incutir no sujeito certas condutas sociais aceitáveis. 
Assim, as formas de agir das condutas sociais são adquiridas por 
condicionamento, através de reforços gratificantes ou aversivos ou pelo 
processo de observação e imitação de modelos. 
Os valores também podem desenvolver certas condutas sociais 
de forma massificada, e que geralmente são manipuladas em forma 
de propaganda e marketing. Os valores assim são aqueles que mais 
atendem as necessidades pessoais dos sujeitos, e que correspondem a 
condutas sociais de manifestações hedonistas. Como exemplo: o valor 
“prazer” , poderá desencadear uma série de condutas sociais que levem 
a satisfação instintiva. O valor “ser audacioso“ , poderá desencadear 
uma série de condutas sociais de aventuras. O valor “ser ambicioso”, 
poderá incutir no sujeito muitas condutas sociais que lhe proporcione 
crescimento, realizações e conquistas. 
74 

Consideramos assim que, os próprios componentes dos valores 
são determinantes das condutas sociais. Os valores centrados no contexto 
interpessoal poderão desenvolver condutas sociais de solidariedade 
humana, de ajuda, de socorro, de reciprocidade de favores, de igualdade, 
de amizade verdadeira, de namoro, noivado e casamento, de se 
promover a justiça social etc., os valores centrados em logro poderão 
desenvolver condutas sociais de aperfeiçoamento profissional, de aprimoramento 
acadêmico, de treinamento, de reciclagem, de administração, 
de liderança etc. 
Podemos assegurar que, os valores são influentes em cinco principais 
aspectos da conduta social: 1) no aspecto da socialização - que 
proporciona ao indivíduo o inter-relacionamento com os grupos institucionais, 
que são fontes de produção e multiplicação de valores, como 
a família, a escola, o trabalho, a Igreja etc. O processo de socialização 
que incute os valores de boas condutas sociais se processam por imitação, 
identificação e submissão. 2) no aspecto educação social - em 
que se considera a educação como um agente de valoração do homem, 
promovendo o norteamento de sua conduta social em várias áreas, lhe 
dando preparo e visão de vida. 3) no aspecto da Prevenção Social - 
os valores conscientizam o homem sobre as consequências da conduta 
socialmente desviada, e servem como normas e regras para o homem 
viver dentro dos padrões socialmente aceitáveis. 4) no aspecto da autonomia 
social - os valores conscientizam o homem a lutar contra o estado 
de dependência, promovendo o seu crescimento social em termos 
de aperfeiçoamento dinâmico e ascendente, escolhendo suas próprias 
metas. 5) no aspecto do ajustamento social - pois os valores se aplicam 
no reforço do desenvolvimento humano, aprimorando os padrões de 
comportamento mais elaborados, atuando como fonte de autorregulação 
da conduta, apresentando normas operantes de controle social, 
de censura, que podem inibir tendências antissociais. Outrossim, os 
valores são fontes de motivação, e uma vez que internalizados, proporcionam 



ao indivíduo o desenvolvimento de condutas sociais em níveis 
de aperfeiçoamento, de realizações e de segurança social. 
Os estudos que têm sido elaborados nessa perspectiva de interação 
entre valores e conduta social, consideram as atitudes como um ponto 
de partida, e no qual o indivíduo desenvolve suas crenças existenciais, 
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causais, evolutivas, prescritivas ou proscritivas em torno de si, e em 
função do processo de socialização e de suas experiências de vida. 
Fisbhein e Azjen (1975) tem desenvolvido modelos que intentam 
explicar essas relações e dão conta de um importante número de estudos 
neste campo. 
Rokeach (1979), por sua vez, considera que a ampliação desses 
estudos com a inclusão das atitudes, resultam em resultados mais amplos 
e significativos para a elucidação dos valores como determinantes 
da conduta social. 
Nesse contexto, Triandis (1988, 1990) introduz nos estudos de valores 
o seu modelo sobre antecedentes e consequentes da cultura subjetiva. 
Nessa dimensão entre atitudes e condutas, os valores se manifestam 
como guias de condutas e determinantes de certas atitudes sociais. 
Estudos de Ball, Rokeach (1973), tem avaliado as orientações dos 
valores que predispõem aos indivíduos a formas particulares de atitudes 
políticas e condutuais. E assim que, Rokeach (1973) propõe um modelo 
de descrição de ideologia política baseado na prioridade dos valores 
básicos como referencial de liberdade e de igualdade, considerados 
como suficientes para identificar as posições políticas fundamentais. O 
resultado desses estudos possibilitam a identificação de várias tendências 
ideológicas. Por exemplo: uma alta preferência por igualdade e 
liberdade definem a preferência pelo socialismo; uma alta preferência 
por igualdade e baixa por liberdade identifica o comunismo; uma alta 
preferência por liberdade e baixa por igualdade identifica a ideologia 
do capitalismo; e a baixa preferência tanto por igualdade quanto pôr 
liberdade identifica a ideologia do fascismo. 
Nesse aspecto, estudos de Bishop, Barclay, Rokeach (1972), Jones 
(1981), Rokeach (1973), Cochrane, Billig e Hogg (1979), serviram para 
analisar os valores ideológicos de candidatos que apoiam diferentes 
partidos, e para identificar a consciência política de estudantes como 
liberais ou conservadores. 
Utilizando um instrumento (Social Values Inventory) elaborado a 
partir de Rokeach, Braithwaite (1982), a partir dos resultados de seus 
estudos, propõe um modelo de dois fatores, o primeiro que explica mais 
da metade da variação total da solução fatorial que denomina igualdade 
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nacional, progresso e reforma social, igualdade econômica, igualdade 
de oportunidades, mundo em paz, boa vida para os demais, sugere uma 
ideologia dirigida a consecução de uma ordem social mais cooperativa, 
equitativa e humanizada. O segundo fator o autor denomina de 
força e ordem internacional, que inclui itens como grandeza nacional, 
desenvolvimento econômico e social e império da lei, em que mostra 
uma ênfase no econômico e político com uma orientação nacionalista 
de cunho autoritário que não parece estar relacionado com a dimensão 
de liberdade, mas com os valores de segurança nacional. Estudos de 
Braithwaite em 1982, concluem que estes dois fatores com valores pessoais, 
assim como a dimensão de igualdade e harmonia internacional, 
estariam relacionados com valores que implicam em crescimento pessoal 
de harmonia interna e de bem estar de outros. Os resultados desses 



estudos, implicam nos estudos de Schwartz e Bilsky (1992), dentro 
dos domínios de universalismo (sabedoria, compreensão, tolerância), 
autodireção (autorrespeito, independência e benevolência (ser honesto, 
ajudar aos demais, não ser rancoroso, ser leal). O segundo fator está relacionado 
com os valores de segurança (segurança nacional, segurança 
familiar, limpeza, sentido de pertinência), conformidade (ser obediente, 
de bons modos, autodisciplina), e valores de poder (riqueza, reconhecimento 
social, autoridade. 
Estudos de Inglehart (1971, 1977, 1979), reitera a análise dos valores 
relacionados com a conduta sócio-política, ao analisar os valores 
políticos entre os valores materialistas que enfatizam a ordem social e 
a estabilidade e os acordos políticos e econômicos que os asseguram, e 
valores pós-materialistas de caráter progressista e prossociais e que dão 
importância a liberdade individual, a implicação pessoal, a igualdade e 
as preocupações ambientais. Ambos grupos de valores se consideram 
como pólos opostos de uma mesma dimensão. 
Muitos outros estudos com evidencias empíricas nessa relação dos 
valores com a conduta social, foram realizados nos meados dos anos 70 
e 90. A exemplo de Feather (1979), que se utilizando da escala de Wilson 
e Paterson (1968), concluiu que pessoas com crenças conservadoras 
dão prioridades a valores relacionados com o cumprimento de normas, 
de autoridade e de defesa do eu. Valores como segurança, obediência, 
cortesia e salvação são mais importantes para as pessoas conservadoras, 
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e dão menos importância aos valores de igualdade, liberdade, amor, 
prazer e modos de pensamentos intelectuais e imaginativos. 
Analisando as preferências dos valores, conforme a escala de 
Rokeach, Searing (1979), nesse contexto dos valores sócio-políticos, 
encontrou diferenças entre os militantes do partido dos trabalhadores 
e dos conservadores britânicos nas prioridades que dão aos valores de 
igualdade social, igualdade econômica, liberdade, socialismo, planificação 
social e ordem público. 
Vera (1995) fez recente estudo entre valores e compromisso social 
de jovens, avaliado através de diferentes indicadores tais como a taxa 
de associacionismo, a participação em mobilizações, ações altruístas, 
participação política a, e seguimento de problemas sociais e políticos 
do país, demonstrando que as orientações de favor que se inclinam para 
uma realização pessoal implicada no prosocial e que tem um sentido 
de abertura, benevolência e igualdade com os demais são os melhores 
preditores de compromisso social dos jovens e se relacionam positivamente 
com eles. No afã de logro e de êxito pessoal, de conforto material 
e de preferência por situações e comportamentos baseados em 
poder, de controle e de segurança, se relacionam negativamente com o 
compromisso social. 
Estudos de Lau (1989) identificam que pessoas religiosas predispõem 
a assinalar com maior pontuação os valores de natureza moral e interpessoal, 
e com menor pontuação para os valores pessoais e egoístas. Nesse 
esquema, os valores sociais e intelectuais não são significativos. 
Os resultados da investigação de Feather (1988) confirmam essas 
hipóteses do juízo moral, ao concluir que, o desenvolvimento do juízo 
moral se relaciona negativamente com valores tais como harmonia interior, 
ser liberal ou tolerante, e ser lógico, e negativamente com valores 
mais conservadores . 
Feather (1979), conclui que, a relação entre satisfação no emprego 
e o grau com que os valores pessoais se ajustam a aqueles que o sujeito 



atribui em torno de seu trabalho e ao grau em que os valores que percebe 
no trabalho real se ajustam aos valores do trabalho desejado. 
Nesse contexto, Furnham (1987), elabora um estudo que relaciona 
as crenças sobre o trabalho e sua relação com os valores. A concepção 
Marxista do trabalho se correlaciona positivamente com igualdade, 
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mundo em paz e ser capaz de perdoar, e negativamente com segurança 
familiar, sentido de cumprimento, educado e responsável. Esses estudos 
revelaram que a ética protestante se relaciona positivamente com 
salvação e segurança nacional,e negativamente com igualdade, amor 
maduro e harmonia interior. 
Muitos outros estudos tem sido produzidos e que marcam concretamente 
essa relação funcionalista e pragmatista entre valores e conduta 
social, a exemplo de Rokeach (1973) e Williams (1979), que indicam 
que os valores se acham relacionados com as preferências vocacionais 
e a eleição de carreiras. A exemplo, estudos de Serrano e Nacher 
(1982), indicam as diferenças em valores terminais e instrumentais, 
avaliados na escala de Rokeach, entre estudantes de distintas carreiras 
de filosofia, direito, medicina e politécnico. 
Estudos de Kristiansen (1985), comprovam como distintos valores 
se correlacionam com condutas preventivas no cuidado de saúde. 
Nesse contexto, Forner (1985), encontra diferenças nas preferências 
de valor entre pessoas sãs e pacientes de câncer de mama. 
Grube, Weir, Getzlaf e Rokeach (1984), assinalam as relações entre 
valores e conduta de fumar. 
Homer e Kahle (1988) realizam estudos sobre conduta e atitudes para 
a nutrição, e assinalam que as pessoas que dão mais importância a valores 
pessoais tendem a ter um maior controle sobre suas vidas, e isso influencia 
em suas decisões sobre o que devem comer e onde devem adquiri-lo. 
Compreendemos que a conduta humana é desenvolvida e influenciada 
por variáveis de representações cognitivas e motivacionais, e que 
atendem as demandas de preferências pessoais e sociais, e que nesse 
contexto, e como vimos nos estudos ora apresentados empiricamente, 
os valores também exercem certos domínios de influencias, tanto 
em níveis atitudinais como condutuais, desempenhando determinadas 
funções de direcionalidade, de seletividade, de aperfeiçoamento e de 
integração individual e social 

CAPÍTULO 9 
VALORES E CONDUTA ANTISSOCIAL 
Uma pessoa desenvolve múltiplas crenças existenciais, causais, 
avaliativas, prescritivas ou proscritivas envolta de si, em função do processo 
de socialização e de suas experiências de vida. Com efeito, a pessoa 
organiza cognitivamente o mundo que lhe rodeia. Esta organização 
ou representação cognitiva, que o indivíduo faz de seu mundo, tanto em 
nível pessoal como social, o leva a comportar-se de uma forma determinada 
e de respeito a esse. 
A análise da relação entre conduta delitiva e valores procede originalmente 
do campo da sociologia e surge a raiz das teorias sub-culturais 
da desviação social. 
Dois pontos de vista diferentes tem guiado a maior parte de estudos 
sobre valores e delinquência desde esta perspectiva sub-cultural. Por uma 
parte, estão os trabalhos baseados na teoria de Cohen, Cloward e Ohlin 
(1960), Miller (1948). Estes tratam de provar que os delinquentes compartilham 
um grupo de valores próprios da sub-cultura delinquentes, que são 



radicalmente diferentes e em grande medida opostos aos da sociedade em 
geral e que a conduta delitiva estaria determinada por este grupo especifica 
de valores. Os indivíduos de estratos socioeconomicos menores favorecidos, 
ao ver frustradas o logro das metas e aspirações convencionais, se 
aderem a normas, atitudes e valores específicos que o levam a conduta delinquente. 
O gosto da dureza, de força física, valentia, frieza emocional ou 
a excitação, o desejo de experimentar aventuras e emoções intensas, seriam 
características desses grupos e a conduta antissocial não seria mais do que 
uma consequência da conformidade a um contexto sub-cultural que valoram 
modos de ações consideradas como delitos ou atividades antissociais 
da sociedade global. A delinquência se produz como resultado da adoção 
de valores prescritivos antissociais, cuja expressão conduz, de um modo 
mais ou menores direto a execução de atividades delitivas. 
Por outro lado estão os trabalhos que se baseiam nas teorias de 
Matza e Sykes (1961), que mantêm que os jovens delinquentes com80 

partilham de valores convencionais da sociedade e das regras morais, 
mas que neutralizam essas regras e assim se livram do controle social. 
A partir desta teoria se pode dizer que os delinquentes geralmente compartilham 
ideias convencionais, mas que sua atividade delitiva pode estar 
em função de uma avaliação diferencial de condutas delitivas. Nessa 
direção estão os trabalhos de Ball (1968), Hindelang (1970), Gordon e 
outros (1963), e Siegel, Rathus e Ruppert (1973). 
Ambas as teorias não são incompatíveis, tal como demonstram o 
estudo de Heather (1979), os delinquentes não estão guiados unicamente 
por um grupo de valores, que podem ser considerados como desviados, 
senão que também com partilham valores convencionais, E sem 
dúvida, em função da dominação de um ou outro grupo de valores, podem 
aceitar e incluso, justificar a realização de condutas consideradas 
como delinquenciais. 
Segundo Rokeach (1968, 1973), e Schwartz (1990, 1994), os 
valores são ideais abstratos, independentes de qualquer objeto ou situação 
específica, que representam as crenças de uma pessoa, pelas 
quais os modos ideais de conduta ou fins últimos de sua existência são 
preferíveis a outros. 
Segundo Luengo (1982), as pessoas variam na importância que 
dão a um grupo de valores ou a outro e suas atitudes e condutas podem 
variar em função da importância que derem a valores centrados no indivíduo 
(pessoais e de competência) ou na sociedade (sociais e morais). 
Em função dos valores, o indivíduo faz avaliações de sua própria conduta 
e ver-se obrigado a atuar para conseguir esses modos ideais de conduta 
ou estados finais que mais altos se encontram na hierarquia de valores. 
Nesse contexto, aparecem diferentes trabalhos realizados nas últimas 
décadas pôr Siegel e cols. ( 1973); Cochrane (1971, 1974); Feather 
e Cross (1975), Luengo (1982, 1985); Sommers, Fagan e Baskin 
(1993); Sen e Pande (1994); Elifson, Petyerson e Hdaway (1983), Thomaz 
e Carver (1990), que demonstram que entre delinquentes e não 
delinquentes se apresentam diferenças em valores que podem resultar 
relevantes para a compreensão de comportamentos antissociais. 
A tendência dos delinquentes é a prática do hedonismo, a busca de 
prazer e a ativação, para se dar mais importância a valores pessoais do 
que a valores sociais, e a conceder menor importância a valores famiA 
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liares e religiosos ou de autotranscendencia, pois são resultados que se 
tem visto e confirmado em diferentes investigações. 
Cohen (l965), Cloward e Ohlin (l960) e Miller (l958), confirmam 



que os delinquentes compartilham de um sistema de valores próprio de 
ambiente sub-cultural, e que em geral se opõem aos princípios normativos 
da ética social. 
O que determina a diferenciação básica do sistema de Valores entre 
delinquentes e não delinquentes, está basicamente definido no conceito de 
Valores Subterrâneos de Matza (l964), no qual afirma que é característico 
do indivíduo delinquente a manifestação de uma personalidade hedonista, 
se predispondo a busca constante de emoções, de impulsividade, rompendo 
com as normas sociais. Portanto, o conjunto de Valores Subterrâneos se caracterizam 
por um sistema desviante, com quebra de princípios normativos 
daquilo que é socialmente aceitável pelos padrões sociais. 
O conceito de “Anomia Social”, criado por Durkheim (l897), se 
assemelha às concepções de Matza (l96l), para explicar os Valores e sua 
definição qualitativa com relação ao ambiente sócio-cultural. 
Para analisarmos a conduta delinquencial e o sistema de Valores 
que é desenvolvido no ambiente “anômico”, convém que conheçamos 
certos aspectos da estrutura social onde os grupos delinquenciais se organizam, 
os valores situacionais que predispõem à conduta antissocial, 
além dos valores individuais que caracterizam e que tipificam a personalidade 
do sujeito delinquente. A influência desses fatores é que determinam 
o grau e a intensidade da carreira delinquencial. 
Em nível da estrutura social dos delinquentes, os valores familiares 
são completamente comprometidos, pois muitos menores são filhos 
de mães solteiras, muitos são filhos de pais alcoólatras e toxicômanos, 
e os problemas de relacionamento conjugal afetam a relação afetiva 
entre pais e filhos. 
Dados estatísticos revelam o elevado índice de menores que são filhos 
de pais separados. Ainda assim, nesse contexto de valores familiares, 
o processo pedagógico de administração e de orientação dos filhos é fragmentado 
e deficitário. Geralmente os pais transferem para a Escola o compromisso 
e a responsabilidade de educar. Falta aos menores delinquentes as 
noções básicas dos cuidados primários de saúde, da educação sanitária, da 
educação sexual, e das normas e etiquetas sociais. 
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Em nível dos valores situacionais, o ambiente dos menores delinquentes 
é de extrema carência e de pauperismo social. Estatisticamente, 
as famílias em sua totalidade são de baixa renda e a sua prole familiar 
é numerosa. O salário mínimo no Brasil é um dos menores do mundo e 
se torna insuficiente para a sobrevivência familiar. 
Em nível das explicações individuais, estudos tem sido feito para 
se traçar um perfil da personalidade antissocial, analisando sua predisposição 
psico-biológica, certos traços caracterológicos, e os valores individuais 
desenvolvidos pelos sujeitos de conduta desviada. 
É assim que Cohen (l965) define alguns traços individuais de valores 
desenvolvidos na cultura delinquencial, onde os sujeitos são dotados de traços 
com tendências hedonistas, da busca constante de sensações e de emoções, 
além da impulsividade para constantes atos de condutas antissociais. 
Wolfgang e Ferracuti (1967), compartilham das mesmas concepções 
de Cohen ao definir a chamada “Sub-Cultura da Violência”, onde o rótulo 
de ” machismo” representa a prova da valentia e da violência. 
Esses autores relacionam os problemas da conduta antissocial com 
a questão da estrutura social. Segundo esses autores, na sociedade o 
sistema de valores é distribuído como uma forma de espectro, podendo 
ser assimilado por uns e rechaçado por outros. Os sujeitos que desenvolvem 
poucos e baixos valores predispõem à conduta antissocial, e 



os sujeitos que assimilam melhor os valores, predispõem a se educar e 
desenvolver condutas sociais com altruísmo e moralidade. 
Nessa relação entre a estrutura social, valores e conduta antissocial, 
convém salientar os conceitos sociológicos de Shaw e Mckay 
(1942) sobre a “Ecologia da Violência”, que retrata uma zona de maior 
desorganização social, constituída pôr pessoas marginalizadas e marcadas 
por condutas antissociais. Nessa zona de violência os sujeitos 
envolvidos com a delinquência se aproximam, interagem entre si e se 
organizam grupalmente para a prática dos delitos planejados. 
Gordon e outros (1963) elaboraram estudos em que avaliaram as 
atividades dos membros de bandos jovens com diferentes metas, ociosidades, 
e a manifestação de valores de imagens proscritos mais altos, 
como o chulo e coisas fúteis. 
Nesse aspecto, os estudos de Gordon e outros (1963), vem a confirmar 
as investigações de Matza e Sikes (1961), que nos mostraram comparativamente 
a equivalência de valores entre delinquentes e não delinquentes, 
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em que o sistema de valores de ambos os grupos são semelhantes no que se 
refere a dominação dos valores convencionais. A diferença é que os delinquentes 
pontuam mais alto os valores subterrâneos ou desviados. 
Lembramos ainda os enfoques sociológicos de Wolfang e Ferracuti 
(1967), Lerman (1968), Cohen (1955),Matza, Sykes (1961), Cloward 
e Ohlin (1960), em que todos abordam o conceito do ambiente de subcultura, 
como um espaço de desorganização social, caracterizado com 
baixo nível de valores morais, onde se agregam todos os tipos de problemas 
sociais, e a consequente manifestação de condutas antissociais. 
Consideramos assim que o foco dos valores se desenvolve no 
próprio fórum do contexto social, onde os 3mesmos são adquiridos e 
transmitidos simultaneamente. Conclui-se assim que, o ambiente social 
empobrecido de valores tem propensão ao desvio social. Nesse sentido, 
a organização social é fundamental para o processo de desenvolvimento 
e aprendizagem dos valores éticos e morais. Quando a sociedade se 
desestrutura se dispõe à anomia social, e esse antigo conceito emitido 
por Durkheim (1987), Clinard (1949) e Merton (1938), caracteriza essa 
desestruturação que se transforma em reduto da delinquência e de outros 
desvios sociais. 
Hindelang (1979) confirma esse fato ao declarar que a atividade 
delinquencial estaria ligado a uma maior aprovação social. E, nesse 
caso, se a sociedade se revelar por modelos permissivos, perniciosos, liberais, 
mantendo a impunidade no combate ao crime, certamente se dispõe 
a reforçar o condicionamento a todo tipo de condutas dissociais. 
A partir dos anos 70, muitos outros trabalhos tem surgido no campo 
da psicologia criminal, que também se associam ao estudo dos padrões 
de valores, e entre eles se destacam os estudos de Feather e Cross 
(1975), Siegel, Rathus e Ruppert (1973), Ball-Rokeach (1973), Cochrane 
(1971, 1974); Toler (1978); Poland (1978); Cernkovitch (1978); 
Siegel e outros (1973); Luengo (1982, 1985); 
Observamos que a maioria dos trabalhos dos anos 70 foram feitos 
comparativamente, medindo o nível de condutas anti-sociais e valores 
entre grupos de delinquentes e não delinquentes. 
Feather e Cross (1975), em seus estudos comparando delinquentes e 
não delinquentes, concluíram que os delinquentes valoram mais alto aquele 
centrado no pessoal, assinalando valores como vida excitante, segurança 
nacional, ser limpo, amor e felicidade, sabedoria e ser responsável. 
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Um dos estudos comparativos mais abrangentes dos anos 70 foi o 
realizado por Cochrane (1971), em que analisou a escala de valores entre 
grupos desviados como os prisioneiros, delinquentes, homossexuais 
e toxicômanos, tanto masculinos como femininos, em que concluiu que 
os delinquentes dão mais importância as variáveis úteis na exploração 
da desviação; tanto os prisioneiros como os delinquentes dão mais valor 
aos valores pessoais e imediatistas; os toxicômanos dependentes de 
drogas valorizam a autorrealização e a autoexpressão pessoal: e os homossexuais 
rechaçam os valores masculinos e as orientações advindas 
da família, dando grande importância aos valores afetivos e interpessoais 
tais como, a amizade verdadeira e o amor maduro. 
Segundo Cochrane (l974), verificou-se também diferenciações 
básicas nas estruturas dos Valores em perspectiva de tempo futuro, em 
que os mesmos parecem ter uma perspectiva de tempo mais curto, e a 
tendência para se valorizar muito mais aquelas coisas que possuem uma 
relação mais pessoal e imediata. 
Siegel e outros (1973) asseguram que os delinquentes avaliam negativamente 
as ideias, as práticas sociais, as instituições convencionais 
como a lei, as obrigações, os deveres e a educação. 
Ball - Rokeach (1973), realizaram estudos entre homens adultos 
encarcerados e não encarcerados, e concluíram que os institucionalizados 
dão maior importância as variáveis de ser imaginativo, vida excitante 
e amor maduro, e menor valor a uma vida cômoda e a um mundo 
em paz. 
Feather e Cross (1975) em suas pesquisas comparativas, concluíram 
de igual modo que os delinquentes pontuam mais altos as variáveis 
de interesse pessoal. 
Toler (1978) realizou estudos diferenciados de valores entre alcoólatras 
e toxicômanos, concluindo que os alcoólatras têm mais interesses 
por fins sociais, e os toxicômanos por metas pessoais, como vida 
excitante, harmonia interior, realização no amor e autorrespeito. 
Os estudos de Poland (1978), com delinquentes violentos confirmam 
o mesmo resultado obtidos por Ball e Rokeach. Outros estudos 
realizados em meados dos anos 70 e 80, trouxeram novas conclusões 
teóricas sobre os valores, comparando entre diferentes grupos de delinquentes 
e não delinquentes. 
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Como exemplo,em análise teórica sobre o sistema de valores dos 
delinquentes, Cernkovitch (1978) emite o conceito de força relativa no 
qual afirma que, quanto maior a potência relativa ao conjunto de valores 
subterrâneos (desviados), maior será a probabilidade de implicações em 
atos delinquenciais. 
Estudos de Luengo (1982,1985) concluem que existem importantes 
diferenças nos sistemas de valores de jovens delinquentes e não delinquentes, 
e isso parece estar logicamente relacionado com a conduta 
antissocial. O sujeito delinquente concede maior importância àqueles 
valores que tem um relacionamento imediato e pessoal do que aqueles 
que têm uma característica interpessoal e social. 
Trabalhos recentes dos anos 90 nos revelam dados interessantes. 
Por exemplo: O trabalho sobre o uso de drogas feito com adolescentes e 
desenvolvido pôr Alonso, Comas, Megis e Pedrero (1995); Pons, Molpereceres 
e Berjano (1995), concluem que os consumidores de drogas 
adotam valores que implicam hedonismo, busca de prazer e de desejo 
de ativação. Esses mesmos sujeitos demonstram desinteresses por autotranscendencia, 
por valores relativos ao bem-estar social e por valores 



que implicam uma gratificação distante. 
Sen e Pande (1994) concluíram em sua pesquisa que os delinquentes 
possuem um forte interesse por “dinheiro fácil”, e um enorme desinteresse 
por valores relativos à educação. 
Em 1993, Sommers, Fagan e Baskin concluíram em sua pesquisa que, 
a preocupação por valores familiares frente a oportunidades individuais, 
contribuem significativamente para a prevenção da conduta antissocial. 
E também, estudos de Elifson, Peterson e Hadaway (1983), Thomas 
e Carver (1990) indicam que o interesse por valores religiosos se 
relacionam negativamente com a conduta antissocial. 

CAPÍTULO 10 
PRESSUPOSTOS BÁSICOS DA 
EDUCAÇÃO NA CONCEPÇÃO 
DOS VALORES 
Considerando a Educação sendo desenvolvido nessa nova visão 
filosófica, na concepção dos valores, o papel do educador é de incutir 
na pessoa em desenvolvimento a crença em suas potencialidades, 
conscientizando-os a tomar um posicionamento no universo familiar, 
atuando ativamente na formulação de uma ética que sustente suas escolhas 
e ações . 
Nessa perspectiva os Projetos Educacionais devem dar ênfase nas 
atividades culturais como a música, arte e o esporte; em Programas 
Educacionais que visem a complementação escolar para o alunado especial 
com dificuldades de aprendizagem; com a oferta de Cursos profissionalizantes, 
para jovens de baixa escolaridade, com formação para 
um emprego ou área de trabalho; com programas pedagógica de ações 
sócio-educativos de prevenções, de proteção e de enfrentamento contra 
o desvio social. 
Nessa nova concepção da educação, a Escola atua para efeito da 
Inclusão Social, atrelada às seguintes categorias, proporcionando no 
educando condições de pleno ajustamento pessoal. 
10.1. Habilidades para a Inclusão Social 
a. Comunicação ou habilidades interpessoais: que oferece ao 
educando a capacidade de se expressar e se comunicar com pessoas 
de diferentes origens sociais, econômicas ou culturas. 
b. Gerenciamento de conflitos: que propicia a habilidade de 
gerenciar conflito com e entre os outros e também de gerenciar 
sua própria agressividade ou raiva. 
88 

c. Contribuição: dá ao sujeito em desenvolvimento a capacidade 
de olhar para além de si mesmo e contribuir de maneira 
mais ampla na sua comunidade. 
d. Cooperação: propicia ao educando a habilidade de trabalhar 
em grupo, com compromisso ou liderança. 
e. Pensamento criativo: incute no educando a habilidade de desenvolver 
soluções inovadoras e criativas para desafios e problemas. 
10.2. Habilidades para a vida 
Um dos objetivos da Educação na concepção dos Valores, é de 
promover uma educação que prepara a pessoa para a vida, otimizando o 
desenvolvimento individual, com possibilidade real de se promover um 
crescimento sadio, uma socialização completa, um pleno ajustamento 
intrapessoal e interpessoal, oferecendo uma educação para a formação 
e para a emancipação social, fortalecendo uma consciência plena de 



autorrealizações, e incutindo no educando os seguintes princípios: 
a) Pensamento crítico: aprendendo a desenvolver habilidades de 
fazer perguntas, questionar e desafiar informações, situações e 
autoridades. 
b) Habilidades de identificação: adquirindo habilidades de 
se relacionar com os outros de forma profunda e não apenas 
superficialmente. 
c) Gerenciamento de emoções: adquirindo habilidades de lidar 
com suas próprias emoções e sentimentos e de expressá-los. 
(educação emocional) 
d) Respeito por si próprio e pelos outros: tendo pleno 
conhecimento de seus direitos e deveres, conservando uma 
ética de integridade pessoal. 
e) Responsabilidade: dominar plenamente a habilidade de 
gerenciar sua própria vida, estar disponível para outras pessoas 
e de assumir responsabilidade por coisas e pessoas. 
f) Autoconfiança: potencializar a qualidade necessária para fazer 
escolhas conscientes, resistir às pressões de seus colegas e 
desenvolver um caráter forte. 
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10.3. Pilares da educação na concepção dos valores 
A Educação na concepção dos Valores se aplica a uma aprendizagem 
pragmática, centrada no pleno desenvolvimento das potencialidades 
cognitivas e motivacionais da pessoa em desenvolvimento, relacionada 
aos seguintes princípios educativos: 
a. Aprender a Conhecer: 
Combinando uma cultura geral suficientemente vasta, com a 
possibilidade de trabalhar em profundidade um pequeno número 
de matérias. O que significa aprender a aprender, para 
beneficiar-se das oportunidades oferecidas pela educação ao 
longo de toda a vida; 
b. Aprender a Fazer: 
Não somente para adquirir uma qualificação profissional, 
mas, duma maneira mais ampla, competências que tomem 
a pessoa apta a enfrentar numerosas situações e trabalhar em 
equipe. Mas, também, aprender a fazer, no âmbito das diversas 
experiências sociais ou de trabalho que se oferecem 
aos adolescentes e jovens, quer espontaneamente, fruto do 
contexto local ou nacional, quer formalmente, graças ao desenvolvimento 
do ensino alternado com o trabalho; 
c. Aprender a conviver: 
D esenvolvendo a compreensão do outro e a percepção das 
interdependências - realizar projetos comuns e preparar-se 
para gerir conflitos - no respeito pelos valores do pluralismo, 
da compreensão mútua e da paz; 
d. Aprender a Ser: 
P ara melhor desenvolver a sua personalidade e estar à altura 
de agir com cada vez melhor capacidade de autonomia, de 
discernimento e de responsabilidade pessoal. Para isso, não 
negligenciar na educação nenhuma das capacidades de cada 
indivíduo: memória, raciocínio, sentido estético, capacidades 
físicas e aptidão para comunicar. 
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10.4. Códigos da Modernidade na concepção dos Valores 
Nessa perspectiva pragmática, objetivando oferecer uma educação 



que produza resultados em termos de habilidades para a formação 
e para a emancipação social, pontuamos as seguintes tarefas a serem 
desenvolvidas como requisitos básicos para a inclusão social: 
a. Domínio da leitura e da escrita: como necessidade básica 
de sobrevivência física e social, rompendo com o estado de 
alheamento e alienação social; 
b. Capacidade de fazer cálculos e de resolver problemas: considerando 
que vivemos num planeta capitalista e conflitual, essa 
habilidade nos permite adquirir segurança de gerirmos a própria 
vida para alcançarmos a tão decantada autonomia; 
c. Capacidade de analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos 
e situações: é fundamental trabalharmos nesse contexto 
de modernidade, atualizados com as mudanças e acompanhando 
o avanço da ciência e da tecnologia, afim de contribuirmos 
com as novas descobertas e com experiências de 
pesquisas inovadoras; 
d. Capacidade de compreender e atuar em seu entorno social 
: essa tarefa de criar, conservar e de se multiplicar valores, 
deve ser aplicado junto às populações marginais, alijados e excluídos 
do contexto social. Esse promove a sensibilização de 
combate à discriminação e ao preconceito junto às populações 
marginais, e em cujo parque social, podemos promover a cidadania 
e a conscientização social dos direitos e deveres; 
e. Receber criticamente os meios de comunicação: a educação 
na concepção dos valores faz enfrentamento crítico às 
mídias i.formacionais, qõe atwam como inteìigência de massificação 
ao consumismo, à exploraçëo do capital, e alienação 
ideológica. e á subserviÊncia de anteresses los@poderos+s 
que dominam a sociedade. Asshm, esse -odålg de educação �na concepção doó valores r%força  contraponto através de 
uma prática dialética crítica le uma sociedade perdulária¬ 
quå promovg a"$iscriminação e a divisão de classes; 
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f. Capacidaäe para localizqr( acessar e usar ielhor a informação 
acumulada: nessa perspectiva, o educando utiliza 
das benesses oferecidas por essa nova tecnologia disponibilizada 
à educação, para caminhar atualizado com as novas descobertas 
e as facilidades de comunicação ao redor do mundo. 
Essa capacidade de controle e manuseio é utilizada para a 
promoção do crescimento do outro através da informação 
voltada para a educação; 
g. Capacidade de planejar, trabalhar e decidir em grupo: 
com esse princípio, entendemos que podemos promover o 
bem-estar social e atuar para efeito da inclusão social. 
10.5. Protagonismo Juvenil: 
A palavra protagonismo vem do grego. Proto significa o primeiro, 
o principal. Agon significa luta. Agoniste significa lutador. Protagonista, 
portanto, era o termo que designava o lutador principal de um 
torneio. Protagonismo juvenil designa a participação de adolescentes 
atuando como parte da solução, e não do problema, no entanto de situações 
reais na escola, na comunidade e na vida social mais ampla. (A. 
C. G. da Costa). A Visão da Educação na concepção dos Valores. Ver 
o jovem como parte da solução, e não como problema. Ver o jovem 
como fonte , e não como receptáculo. Direcionar-se para o jovem que 
queremos, e não para o jovem que não queremos. Atuam na construção 



e implementação de soluções para problemas reais. Fonte de iniciativa 
(ação), Liberdade (opção) e Compromisso (responsabilidade). 
 
10.6. Formas de Atuação da Escola 
na concepção dos Valores 
Frente ao cenário de desafios no papel de reconstrução do homem 
demolido, o mundo se volta para a Escola, entendendo-se que a educação 
se constitui numa arma poderosa para o controle e as transformações sociais. 
E nessa perspectiva de otimização educativa, a Escola se redimensiona 
de uma forma dinâmica afim de alcançar sua missão social. 
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a. A Escola como Instituição Social: diz respeito a uma organização 
reconhecida, regulamentada por Lei, como compromisso 
do Estado com a sociedade, e como Instituição Social, 
a Escola forma, qualifica, capacita e prepara o cidadão para 
vencer na vida; 
b. A Escola e as transformações sociais: independente das 
mudanças no âmbito político, a Escola permanece firme no 
seu ideário de beneficiar a sociedade na produção de conhecimentos 
que propiciam mudanças de mentalidade e qualidade 
de vida, com influências na ciência e na tecnologia, promovendo 
grandes transformações sociais; 
c. A Escola e o controle social: na promoção dos valores e do 
bem-estar social, é possível a Escola manter o controle social 
através da educação, com um papel de conscientização à filosofia 
do altruísmo e da evitação ao desvio social. 
d. A Escola e a mobilização social: um dos ideários axiológicos 
da Escola é a constituição de uma massa crítica social 
através de estudantes e professores, como atores, que atuam 
na educação como formadores de opinião e que mobilizam a 
sociedade para se promover a justiça social. 

CAPÍTULO 11 
PROGRAMAS SÓCIO-EDUCATIVOS 
NA PROMOÇÃO DOS VALORES 
Uma outra finalidade da Educação na concepção dos Valores é a utilização 
dos chamados Programas Sócio-Educativos com o intuito de se formar 
atitudes altruístas e pro-sociais. Utilizando-se das variáveis cognitivas, 
motivacionais e afetivas, que segundo as abordagens fenomenológicas e 
sócio-interacionistas, são instrumentos pedagógicos poderosíssimos para 
demolir fortalezas do dissocial. Nessa perspectiva, os programas sócioeducativos 
são aplicados com recursos psicopedagógicos e que promovem 
a inclusão social, mobilizando as seguintes variáveis: 
a. Informação sobre as Drogas: muitos jovens que usam drogas 
pouco sabem sobre as implicações negativas e autodestruidoras 
da mesma para o físico e para a mente, além dos 
prejuízos para a vida social. Através dos Programas Sócio- 
Educativos, há uma informação plena sobre os efeitos e as 
consequências autodestruidoras das mesmas. 
b. Autoestima: que representam as crenças que temos acerca 
de nós mesmos, aquelas qualidades, capacidades, modos de 
sentir ou de pensar o que nos atribuímos, formam nossa imagem 
pessoal ou autoimagem. Evidentemente que, as pessoas 
socialmente excluídas e vitimadas pela cultura da pobreza, 



estão com baixíssima auto, e a tarefa do Programa Sócio- 
Educativo é de se recrudescer a autoestima; 
c. Tomada de Decisões: de acordo com Carl Rogers (1960), as 
tomadas de decisões representam a fonte de angústia que assolam 
a consciência, e os Programas Sócio-Educativos orientam 
os educandos a tomarem decisões seguras e conscientes 
de resultados para o ajustamento e crescimento pessoal, sem 
conflitos e maneira convicta para o bem-estar e grandes realizações 
em nível pessoal e social; 
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c. Publicidade: no programa se aprende também a não se deixar 
levar pelas influências poderosas da mídia e das propagandas 
que tentam manipular a consciência. O uso e a dependência do 
cigarro no Brasil tem sido fortemente influenciado através 
d. Controle Emocional: face às tensões psicossociais, é necessário 
se manter a calma e a harmonia interior, sem que seja 
necessário o uso de drogas para se combater o stress e a depressão. 
O controle emocional é uma das armas significativas 
para a saúde física e mental; 
e. Persuasão e Pensamento Independente: variável fundamental 
para se ter autonomia e estilo próprio, sem necessariamente 
ser dependente; 
f. Habilidades de Comunicação: capacidade de se expressar, 
de manifestar a vontade e as decisões; 
g. Habilidades Sociais: capacidade de se ter iniciativa, de se 
tornar útil com proatividade, e de se incluir no contexto social 
através do trabalho produtivo; 
h. Assertividade: habilidade de se tornar decisivo, firme e 
constante, sem necessariamente ser dúbio e influenciável; 
i. Tolerância e cooperação: capacidade de suportar pressões, 
sendo resiliente, trabalhando em grupos e equipes, de forma 
producente e solidária; 
j. Atividades Ocupacionais : estar sempre engajado, sendo produtivo 
e útil, e não necessariamente sendo improdutivo e ocioso. 

CAPÍTULO 12 
O PERFIL DO EDUCADOR NA 
CONCEPÇÃO DOS VALORES 
Evidentemente que, o Educador que vivencia a concepção dos 
Valores, assume uma postura de educador social, sendo possuidor de 
algumas características que o diferenciam e salientam seus suas crenças 
como modos de condutas altruístas, ou como metas existenciais desejadas 
centradas no bem comum. 
Sem sombra de dúvida, que o Educador Social na perspectiva da 
concepção dos Valores, possui uma rígida formação moral. Vive contextualizado 
com a conjuntura socioeconomica e política. É possuidor de 
um aguçado senso de justiça. Considera o potencial cognitivo dos alunos. 
Aceita todos os alunos igualmente. Possui como meta a inclusão social 
do aluno. Promove meios e recursos necessários para o ajustamento individual 
do aluno aprendiz. Adota uma postura pedagógica fenomenológica, 
crendo que o sujeito aprendiz possui potencial inato e latente para o 
crescimento, socialização, ajustamento e autonomia social. 
Nessa perspectiva, o Educador Social desenvolve uma práxis educativa 



como instrumento de informação para efeito da formação. Produz 
a transmissão do saber considerando o receptáculo desprovido de conteúdos 
científicos. Sua práxis pedagógica se constitui num compartilhamento 
do diálogo, construção do saber, mudança conceitual, concepções prévias 
e considera significativo o perfil epistemológico do aprendiz, como 
base fundamental para a construção do conhecimento científico. 
Ainda nessa perspectiva da Educação na concepção dos Valores, 
o Educador não se considera unicamente como professor, e sim um 
Educador Social; um mediador entre o conhecimento científico e os 
aprendizes. A aprendizagem se dá pelo envolvimento ativo do aprendiz 
na construção do conhecimento. As ideias prévias desempenham papel 
importante no processo de aprendizagem. O ensino é ministrado na 
perspectiva da assimilação, acomodação e mudanças conceituais que 
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irão gerar insatisfação com conceitos preexistentes no aprendiz. O conflito 
cognitivo representa a base de aceitação de novos conceitos para 
efeito de tomada de decisões educativas. 
Assim, como educador social, o Professor desenvolve uma prática 
pedagógica na perspectiva de que o educando é possuidor de uma ecologia 
conceitual como receptáculo para adquirir novos conceitos. O caráter 
das falhas específicas de uma dada ideia é uma parte importante da ecologia 
que seleciona a sua sucessora. Os ensinamentos são ministrados com 
elegância, economia e parcimônia. Os ensinamentos devem produzir no 
educando “insights” significativos na direção de mudanças das atitudes. O 
novo conceito precisa ser inteligível, e plausível de consideração. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Ao concluirmos o presente estudo, asseguramos que tivemos o intuito 
de resgatar o que entendemos como Educação para a reconstrução 
do homem, levando em conta as mazelas sociais que tem deixado milhares 
e milhares de pessoas alijadas desse processo de uma educação 
inclusiva, que capacita e dá formação para a vida; de uma educação 
forjada na formação dos valores éticos e morais, que possibilitam a 
construção de uma sociedade mais justa, e que confrontam a realidade 
de uma sociedade corrupta. 
Não se trata aqui de uma visão romântica e idílica de uma educação 
tão criticada por intelectuais radicais e mecanicistas; de positivistas 
que querem produzir uma ciência desumanizada e excludente. 
Vale salientar que a Educação na Concepção dos Valores, vem galgando 
pilares altíssimos, alicerçada nas abordagens fenomenológicas e 
sócio-interacionistas, que atuam tanto na educação, quanto nas práticas psicoterápicas 
para a reconstrução do homem, e que por último, têm sido adotadas 
por vários países europeus, asiáticos, africanos, na América do Norte, 
América Central e América do Sul, por educadores sociais conscientes de 
que podemos promover uma grande virada no planeta através da Educação, 
sem necessariamente adotarmos a intolerância religiosa que promove o terrorismo, 
mas de uma educação que promova a paz, a harmonia interior e 
social entre os homens de boa vontade. 
A Educação na concepção dos Valores serviu como instrumento 
epistemológico na elaboração da Declaração de Salamanca, que serve 
como parâmetro para o processo de Inclusão Escolar e Social dos portadores 
de necessidades educacionais especiais. 
Enfim, quando a família desagrega e se esfacela; quando a religiosidade 
ativista corrompe seus líderes, e quando a sociedade se desestrutura, 
a humanidade conta com uma educação calcada nos valores éticos 



e morais, como salvaguarda para o futuro, quando poderemos viver em 
paz e em segurança. 
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