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O potencial O potencial O potencial O potencial cognitivo dos portadores cognitivo dos portadores cognitivo dos portadores cognitivo dos portadores da Síndrome de Downda Síndrome de Downda Síndrome de Downda Síndrome de Down    
 

Thomé Eliziário Tavares Filho * 
 

ResumoResumoResumoResumo    
 

O presente trabalho  identifica o potencial cognitivo  dos portadores da 
Síndrome de Down, e analisa  como se desenvolvem as suas metas preferenciais 
de existência, e seus modos preferenciais de condutas, de conformidade com a 
escala de valores de Schwartz (1998), delineando assim o seu foco de valores.  A 
amostra deste estudo é composto por 12  adolescentes portadores da Síndrome 
de Down na faixa de 12 a 18 anos. O trabalho em si, serve como aporte na 
identificação das características individuais dos Downs, em linha com os 
pressupostos fenomenológicos que determinam os princípios básicos da 
Educação Inclusiva no Brasil. 
Palavras-chave: Cognição; Motivação; Inclusão. 

 
AbstractAbstractAbstractAbstract 

 
The present work identifies the  cognitive   and  motivational  potency of  the 
Down´s syndrome bearers and analyses how  their existence preferential goals 
and their preferential ways of conduct grow in conformity with the scale of values 
of Schwartz (1998), thus outlining their focus of values. The sample of this study 
is composed of twelve Down´s syndrome bearers teenagers within the range 12 
to 18 years. This work is a support of identification of individual characteristics of 
the Downs according to the phenomenonlogic presupposeds that determine the 
basic principles of Inclusion Education in Brazil. 
Keywords: Cognition; Motivation; Inclusion. 
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IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

    
Ao longo dos tempos, vários estudos tem sido produzidos, em que os 

autores relacionam os Valores com preceitos educativos para a formação individual.  
Spranger  (1928)    cccconsidera os valores como um conjunto de juízos reconhecidos pelos 
padrões sociais e que atuam sobre o comportamento individual. Vernon    (1931) define  
os valores como níveis de aspirações autoconscientes que fazem emergir as realizações 
pessoais. Allport (1973)    tem os valores como padrões diferentes de comportamento, 
favorecendo a maturidade individual e a definição de uma filosofia unificadora de 
vida. Tisdale (1961) os define  como uma inferição motivacional, associando com 
observações de diferentes metas direcionadas e indicadas para ações alternativas 
dentro de situações sociais. Wolman e William (1968) os julgam como um conceito 
abstrato que determina para uma pessoa ou um grupo social o trabalho relativo de 
várias metas ou fins e também um sistema de valores como um conjunto de valores, 
adotado individualmente ou socialmente, governando o comportamento individual ou 
de membros de uma sociedade. Os autores asseguram também que um valor é 
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 vividas pelo sujeito e 
de um modo especial, através do processo natural de socialização. Campbell (1976)  
considera os valores como estímulos de prazer ou juízos de valor vantajoso. Seone 
(1982) tem  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) os qualifica como uma orientação a respeito do que é bom e como é 
bom para ser alcançado. Mais recentemente, Schwartz (1987) analisou os valores 
como crenças pertinentes a estados finais desejados ou componentes que 
transcendem à situações específicas, guias de seleções ou evolução de componentes e 
eventos que são ordenados por importância relativa. Tjelveit (1992) realizou estudos, 
e nos quais definiu os valores como crenças de compromissos cognitivos, afetivos e de 
componentes comportamentais. Juan José Vera (1995) argumenta em seu estudos 
que os valores se formam num sistema de crenças e ideais de preferências individuais 
enriquecidas por componentes afetivos, condutuais e cognitivos. E finalmente, Andrés 
Consoli em 1996, salientou que os Valores  não são somente tradições e 
conformidade relacionadas com o peso do valor mental, espiritual, religioso e de 
perdão; mas também , pontos culminantes das habilidades, do controle próprio e da 
racionalidade. Rokeach (1973), como pode ser observado anteriormente, assegura 
que os valores possuem componentes cognitivos, afetivos e que agem diretamente no 
comportamento individual.  
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Mischel (1973) também defende esse conceito, nos confirmando a idéia 
de que os valores são auto-reguladores da conduta e que desempenham várias 
funções na personalidade onde, dentre elas estão: a função motivacional, a função 
para resolver conflitos, a função normativa e por último a função de ajustamento. 
Como veremos à seguir. Segundo os autores Jones e Gerard (1967), 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, ou seja, para 
esses autores, os valores formam uma vasta classe de fenômenos motivacionais. 

 
Kluckhohn (1951),  consideram que os valores surgem das necessidades 

motivacionais, onde as quais estão relacionadas às pressões do dia-dia e à outras 
necessidades; necessidades essas que acabam por se tornar motivos intrínsecos da 
consecução dos valores. Aqui, esses autores ao concordarem uns com os outros, 
acabam fazendo outras citações; por exemplo: Maslow (1954)  relaciona os valores 
como motivos de suprimento que vão se organizando desde as necessidades básicas 
para a sobrevivência do organismo até as superiores cognitivas , que servem para 
propiciar a auto-realização e a auto-estima.  Kiuckhohn (1951) define que os valores 
em função possuem uma diretividade que ajuda no estabelecimento de metas, nos 
objetivos que o indivíduo deve alcançar e também nas representações cognitivas das 
necessidades individuais e sociais que obrigam o indivíduo a atuar. 

 
Em seu estudo, Tavares Filho (1998), assegura que os valores dão 

sentido de direção aos indivíduos. Ou seja, é com os valores que cada um possui, que 
o comportamento e o desenvolvimento vão se tornando cada vez mais presentes e 
mais “fortes” com o passar do tempo e também de acordo com a vivência. Nesse 
sentido,  Rokeach (1973), afirma que os valores se organizam em forma de sistemas 
hierarquizados e que uns são mais importantes que os outros se ordenando 
prioritariamente, ou seja, tendo início pelos valores mais significativos (mais 
importantes) para o indivíduo. 

 
Segundo Vera (1995), os valores, em seu sistema geral, podem atuar 

como parâmetros comparativos diante de situações de conflitos e na tomada de 
decisões, desde que devidamente ativados. Em sua concepção, esse sistema se mostra 
como uma estrutura aprendida de princípios e regras que servem de ajuda para 
diversos conflitos e diversas opções de comportamento ligados  à valores distintos.  
Em seus estudos Luengo (1982), argumenta que os valores são normas para resolver 
qualquer conflito e tomar qualquer decisão. Aqui, a autora afirma que os 
componentes cognitivos e afetivos são representações fundamentais dos valores no 
estabelecer de normas para a solução de conflitos.  Nesse aspecto, os valores, sejam 
eles devidamente ativados ou não, são indispensáveis nas decisões cotidianas diante 
das experiências que temos que nos deparar. Em 1979, Williams declarava  que os 
valores são grupos de normas preferenciais que guiam além das ações, o juízo, as 
atitudes e também a racionalização, onde a função do último valor, ou seja, a função 
dos valores como norma de racionalização é guia de conduta antecipatória e voltada a 
uma finalidade, servindo para explicar e/ou justificar o comportamento anterior.  Em 
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1973, Rokeach reconhece que a definição dos chamados focos de valores, de uma 
forma hierarquizada pode agir como um conjunto de regras ou princípios que servem 
para definir as tomadas de decisões, assegurando que podemos racionalizar crenças e 
atitudes de ações pessoais e socialmente aceitáveis. Em 1979, o autor nos assegura 
que os valores funcionam como critérios onde o eu socializado amplia-se para avaliar 
a eficiência de si mesmo como um ser competente e um eu moral. Nesta linha de 
pensamento, que enfatiza os valores como normas de juízo e avaliação, Luengo 
(1982) reconhece a funcionalidade do componente cognitivo dos valores, a qual torna 
o homem capaz de desenvolver o senso de autocrítica sobre suas própria posturas; 
caracterizando esses valores numa expectativa funcionalista e definindo-os, assim 
como Williams, como normas de ações, de juízo, avaliação e racionalização; e como 
Rokeach, como normas para resolver conflitos e tomar decisões. 

 
 

MetodologiaMetodologiaMetodologiaMetodologia    
    

Sujeitos da amostra Sujeitos da amostra Sujeitos da amostra Sujeitos da amostra     
A amostra de nosso estudo é composto por  12 adolescentes, com idade 

entre 12 a 18 anos, todos do sexo masculino, oriundos de famílias de baixa renda. 
 
Local da PesquisaLocal da PesquisaLocal da PesquisaLocal da Pesquisa    
A pesquisa realizou-se Sociedade Pestalozzi, situada na rua Visconde de 

Niterói, número 1029, na Mangueira, uma das maiores favelas da cidade do Rio de 
Janeiro, e  onde se detecta múltiplos problemas sociais. 

    
Instrumentos deInstrumentos deInstrumentos deInstrumentos de    medidasmedidasmedidasmedidas    
Afim de cumprirmos rigorosamente com os objetivos de pesquisa deste 

trabalho, utilizamos a Escala de Valores que  foi elaborado por Schwartz em 1992, e 
supõe um ampliação e revisão da    escala de Rockeach.    Esse questionário  está 
composto por  56  valores, sendo 30 valores finais que se referem as metas 
preferenciais de existência desejadas, e 26 valores instrumentais que se referem as 
metas preferenciai de condutas desejadas, e que se agrupam em 10 diferentes áreas 
de domínios de poder, logro, hedonismo, estimulação, auto-direção, universalismo, 
benevolência, tradição, conformidade e segurança.  Segue o formato de Rockeach e 
cada valor se apresenta junto com uma frase explicativa do conteúdo do mesmo,  o 
sujeito deve pontuar cada valor,  em uma escala de 9 pontos que vai  de -1 a 07, em 
função da importância que o sujeito dê a seu valor, ““““como  principio que guia sua 
vida”, aos valores mais importantes “de suprema importância” se assinalaria  ( 7) e os 
que não tiveram nenhuma importância “ nada importante” (0). Aqueles princípios 
opostos  a seus valores     são assinaladas com ( -1) .A validez transcultural nos facilitou 
a praticidade de sua utilização. O questionário por si é objetivo, de fácil assimilação e 
de grande relevância em seu conteúdo, envolvendo uma maior abrangencia das 
variáveis mais significativas para se analisar os valores em qualquer  situação e 
ambiente  geográfico. 

 



     

 

7

Procedimento da Pesquisa Procedimento da Pesquisa Procedimento da Pesquisa Procedimento da Pesquisa     
Essa pesquisa foi feita em 3 etapas durante 3 dias consecutivos de 7 a 

10 de outubro de 2002 nos turnos matutinos durante o horário de aulas. A aplicação 
dos questionários foram feitas por alunos do Curso de Pedagogia da Faculdade de 
Educação da Universidade Federal Fluminense, e monitorado por 3 professores da 
turma e que tem convivência diária com os alunos. 

 
 
    Análise EstatísticaAnálise EstatísticaAnálise EstatísticaAnálise Estatística    
Afim de obtermos os resultados propostos nesse trabalho, realizamos 

uma análise descritiva (medias e desviações típicas) das variáveis constantes da escala 
de valores de Schwartz. Utilizamos a análise fatorial  para aprofundar a análise dos 
valores. Além da análise descritiva que nos permite conhecer quais são os valores 
considerados mais importantes para os sujeitos de nossa amostra.  O método de 
análise que utilizamos foi o de “componentes principais”, desenvolvido por Hotelling 
(1933).        Com os fatores extraídos se realizou, num primeiro momento uma rotação 
oblíqua com o critério Öblimin Directo”, de Jennrich e Sampson (1966), uma vez 
comprovadas a partir deste método  as baixas correlações entre os fatores, se optou 
pela rotação ortogonal. O critério  de rotação que utilizamos foi o critério “Varimax”, 
desenvolvido por Kaiser (1958). ). ). ). Com esse método se obtiveram grupos de valores 
independentes e se analisou a estrutura dos valores em cada grupo da amostra. As 
estatísticas utilizadas com esta finalidade foram a média e a mediana. De acordo com 
a pontuação média se consignou a categoria de ordem concedido a cada valor, e  nos 
permite aproximarmos da preferência relativa de cada valor para o conjunto da 
amostra. As pontuações vão em ordem crescente, desde o  assinalado ao valor mais 
alto na hierarquia, ou seja, ao que eles lhes dão mais importância até o 30 ou o 26, 
segundo se trata de valores finais ou instrumentais, que eles consideram o menos 
importante.  A pontuação de ordem, assinalada a cada média, é um índice útil para 
observar a posição relativa de um valor particular dentro do conjunto de valores da 
escala e também para  comparar a posição de um valor particular dentro dos grupos. 
Em função destas pontuações se confeccionou uma lista  com as preferências  de valor 
em que aparece mais claro o ordenamento de cada grupo de valores.  A mediana nos 
indica a pontuação que deixa por debaixo a 50% dos sujeitos da amostra nos dá uma 
idéia aproximada da distribuição das pontuações de importância em cada valor. 
Todas as análises estatísticas foram efetuadas através do programa informático SPSS 
para Windows versão 6.0.1. 
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Tabelas Tabelas Tabelas Tabelas     
Nas  tabelas  de 1 a 4  se apresenta a análise descritiva dos valores finais 

e instrumentais dos sujeitos de nossa amostra.  
    
Tabela 01 Tabela 01 Tabela 01 Tabela 01 ----    Sistema de Valores: Pontuações médias e ordem preferencial dos valores Sistema de Valores: Pontuações médias e ordem preferencial dos valores Sistema de Valores: Pontuações médias e ordem preferencial dos valores Sistema de Valores: Pontuações médias e ordem preferencial dos valores 
Finais  dos sujeitos portadores da Síndrome de Down.Finais  dos sujeitos portadores da Síndrome de Down.Finais  dos sujeitos portadores da Síndrome de Down.Finais  dos sujeitos portadores da Síndrome de Down.    

 Sujeitos portadores de Síndrome de Down 
 

Valores Finais 
 

Média 
 

Número de 
Ordem 

 
Mediana 

 
1. Igualdade. 
2. Harmonia Interior. 
3. Poder Social. 
4. Prazer. 
5. Liberdade. 
6. Vida Espiritual. 
7. Sent.  de Pertinência. 
8. Ordem Social. 
9. Vida Excitante. 
10. Sentido de Vida. 
11. Bons Modos. 
12. Riquezas. 

 
4,47 
5,38 
2,14 
4,03 
5,19 
3,64 
4,14 
4,48 
3,49 
5,58 
5,51 
3,47 

 
19 
7 
30 
23 
9 
25 
22 
18 
26 
4 
6 
27 

 
5 
6 
2 
3 
6 
3 
4 
5 
3 
6 
6 
3 
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13.Segurança Nacional 
14. auto-respeito. 
15. Reciproc. Favores. 
16. Criatividade. 
17. Um mundo de paz. 
18. Respeito p/Tradição 
19. Amor Maduro. 
20. autodisciplina. 
21. Desapego. 
22. Segurança Familiar. 
23.ReconhecimentoSoci
al 
24. União com a 
natureza 
25. Uma vida Variada 
26. Sabedoria. 
27. Autoridade 
28. Amizade Verdadeira. 
29. Um mundo de 
beleza 
30. Justiça Social. 

4,88 
5,53 
3,06 
4,78 
6,34 
4,36 
4,92 
4,93 
3,14 
5,96 
5,12 
4,69 
3,69 
5,37 
4,27 
5,69 
4,96 
5,05 

15 
5 
29 
16 
1 
20 
14 
13 
28 
2 
10 
17 
24 
8 
21 
3 
12 
11 

6 
6 
3 
6 
7 
5 
6 
6 
3 
7 
6 
5 
3 
6 
5 
7 
6 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 2Tabela 2Tabela 2Tabela 2. Ordem preferencial dos  valores finais de acordo com suas pontuações Ordem preferencial dos  valores finais de acordo com suas pontuações Ordem preferencial dos  valores finais de acordo com suas pontuações Ordem preferencial dos  valores finais de acordo com suas pontuações 
médias, para os sujeitos pomédias, para os sujeitos pomédias, para os sujeitos pomédias, para os sujeitos portadores da Síndrome de Down.rtadores da Síndrome de Down.rtadores da Síndrome de Down.rtadores da Síndrome de Down.    

    
Valores Finais    

1.  Um mundo de paz. 
2.  Segurança Familiar. 
3.  Amizade Verdadeira. 
4.  Sentido de Vida. 
5.  Auto-respeito. 
6 . Bons Modos. 
7.  Harmonia Interior. 
8.  Sabedoria. 
9   Liberdade. 
10.Reconhecimento Social 
11. Justiça Social. 
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12.Um mundo de beleza 
13. autodisciplina. 
14. Amor Maduro. 
15.Segurança Nacional 
16. Criatividade. 
17.União com a natureza 
18 Ordem Social. 
19. Igualdade. 
20. Respeito pela Tradição 
21. Autoridade 
22 Sent.  de Pertinência. 
23.Prazer. 
24.Uma vida Variada 
25.Vida Espiritual. 
26 Vida Excitante. 
27. Riquezas. 
28. Desapego. 
29. Reciprocidade de  Favores. 
30 Poder Social. 

 
Quando analisamos as tabelas 01 e 02  em que se configuram na escala 

de valores finais dos sujeitos portadores da Síndrome de Down que responderam o 
nosso questionário, podemos observar que os 5 valores de maiores pontuações, 
conforme a listagem da tabela 2, figuram, um mundo em paz, segurança familiar, 
amizade verdadeira e sentido de vida. Tomando como ponto de partida essas 5 
variáveis, podemos assinalar que as questões ambientalistas, familiares, afetivas e a de 
contexto existencial, são as maiores preocupações dos portadores da Síndrome de 
Down.  Podemos assim assegurar que, sujeitos portadores de necessidades 
educacionais especiais, no contexto de sua vivência familiar e social, não estão 
totalmente alheios à realidade que os cerca, e mesmo limitado em suas condições 
físicas, conseguem apreender e até compreender os mesmos desafios que confrontam 
os cidadãos comuns. Nessa escala dos valores finais, como metas preferenciais de 
existência, verificamos como base para análise, os 5 últimos valores pontuados que 
são: vida excitante, riquezas, desapego, reciprocidade de favores e poder social, nos 
indicando que esses PNEES estão menos interessado na vida de agitação social, e 
nesses emprendimentos que significam fama, status quo, e prestígio social. 

 
Deduzimos assim que, esses sujeitos são conscientes de suas limitações, 

e até mesmo  tendo consciência de que são vítimas de preconceitos e discriminações, 
sabem se acomodar num estilo de vida mais simples, menos pretencioso, e mais 
relacionado com a realidade do contexto familiar,  em lócus que lhes acolham com 
afetividade, segurança e sentido existencial.  Nas tabelas 3 e 4, aparecem alistados  os 
valores instrumentais, como metas de condutas preferenciais dos sujeitos de nossa 
amostra. Como podemos observar, os  5 primeiros valores que recebem maiores 
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médias de pontuações são: honrar aos pais, ser limpo, ter saúde, ser responsável, e ser 
obediente. 

 
Tabela 3 Tabela 3 Tabela 3 Tabela 3 ----    Sistema de Valores: Pontuações médias e ordem preferencial dos valores Sistema de Valores: Pontuações médias e ordem preferencial dos valores Sistema de Valores: Pontuações médias e ordem preferencial dos valores Sistema de Valores: Pontuações médias e ordem preferencial dos valores 
por distintos grupos de amostra.por distintos grupos de amostra.por distintos grupos de amostra.por distintos grupos de amostra.    

Valores Instrumentais Portadores da Síndrome de Down 
 
 

Média Número de 
Ordem 

Mediana 
 

1. Ser Independente. 
2. Ser moderado. 
3. Ser leal. 
4. Ser ambicioso. 
5. Ser tolerante. 
6. Ser humilde. 
7. Ser audacioso. 
8. Conservar o meio ambiente 
9. Ser influente. 
10. Honrar aos pais 
11. Escolher as proprias metas 
12. Ter saúde. 
13. Ser capaz. 
14. Aceitar a vida como ela é. 
15. Ser honesto. 
16. Preservar imagem publica 
17. Ser obediente. 
18. Ser inteligente. 
19. Ajudar. 
20. Gozar a vida. 
21. Ser devoto. 
22. Ser responsável. 
23. Ser curioso. 
24. Não ser rancoroso. 
25. Ser otimista. 
26. Ser limpo 

4,52 
3,74 
5,55 
2,91 
4,44 
5,66 
3,74 
5,56 
3,67 
6,45 
5,45 
5,85 
5,29 
4,33 
5,56 
4,72 
5,69 
5,47 
5,03 
4,32 
4,31 
5,80 
2,91 
4,36 
4,78 
5,93 

16 
23 
9 
26 
17 
6 
22 
8 
24 
1 
11 
3 
12 
19 
7 
15 
5 
10 
13 
20 
21 
4 
25 
18 
14 
2 

6 
3 
6 
3 
5 
6 
3 
6 
3 
7 
6 
7 
6 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
7 
3 
5 
6 
7 

 
Tabela 4Tabela 4Tabela 4Tabela 4. Ordem preferencial dos Valores InstrumentOrdem preferencial dos Valores InstrumentOrdem preferencial dos Valores InstrumentOrdem preferencial dos Valores Instrumentais de acordo com suas ais de acordo com suas ais de acordo com suas ais de acordo com suas 
pontuações medias, para os sujeitos portadores da Síndrome de Down.pontuações medias, para os sujeitos portadores da Síndrome de Down.pontuações medias, para os sujeitos portadores da Síndrome de Down.pontuações medias, para os sujeitos portadores da Síndrome de Down.    

Sujeitos com Síndrome de DownSujeitos com Síndrome de DownSujeitos com Síndrome de DownSujeitos com Síndrome de Down    
1. Honrar aos pais 
2. Ser limpo. 
3. Ter saúde. 
4. Ser responsável. 
5. Ser obediente. 
6. Ser humilde. 
7. Ser honesto. 
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8. Conservar o meio ambiente 
9. Ser leal. 
10. Ser inteligente. 
11. Escolher as próprias metas 
12. Ser capaz. 
13. Ajudar. 
14. Ser otimista. 
15. Preservar imagem publica 
16. Ser Independente. 
17. Ser tolerante. 
18. Não ser rancoroso. 
19. Aceitar a vida como ela é. 
20. Gozar a vida. 
21. Ser devoto. 
22. Ser audacioso. 
23. Ser moderado. 
24. Ser influente. 
25. Ser curioso. 
26. Ser ambicioso. 

 
 

Desde há muito que se comenta em observações feitas por aqueles que 
ligam mais diretamente com os Downs, no caso os pais e os professores, que os 
referidos sujeitos não são agressivos, que são passíveis de receberam orientações, 
instruções e que são afáveis em sua conduta. Os resultados aqui apresentados nos 
confirmam essas observações, e na escala preferencial de suas condutas, o ambiente 
familiar vem em primeiro lugar, por se considerar que  esse espaço acolhedor, 
significativo como reforço e de representação de segurança para os Downs, deve ser 
inserido no contexto pedagógico de ensino, orientações e de recursos instrucionais, 
tanto para a socialização sadia, como também para o manejo de habilidades que 
visem reforçar a educação escolar.  

 
Nas Diretrizes Nacionais da Educação Inclusiva, se recomenda essa 

ponte de parceria entre Escola e Família, e os resultados colhidos nessa pesquisa, 
reforça essa tendência motivacional natural dos portadores de necessidades 
educacionais educacionais, que nos aponta o contexto familiar, como um espaço ideal 
para se desenvolver habilidades educacionais, como aporte para os ensinos 
adquiridos no contexto escolar. Os demais valores instrumentais por ordem de 
preferências de condutas,  que se apresentam nas tabelas 3 e 4, como ser limpo e ter 
saúde, nos revelam desejos de auto-realizações pessoais.                            Como bem 
sabemos, essa trissomia cromossômica no par 21 é responsável por mais de 80 
transtornos no desenvolvimento, e pelo que se configura como resposta dessa 
pesquisa, os Downs tem plena consciência dessa realidade, e como metas de condutas 
desejadas, em contrapartida, desejam alcançar seu equilíbrio físico, como ser limpo e 
Ter saúde,  para os educadores e terapeutas representam fortíssima ferramenta 
intrínseca, como valência positiva para o ajustamento e adaptação comportamental 
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dos referidos sujeitos. Essas variáveis se reforçam com o valor Ser Obediente, que 
figura em 5o lugar na escala de preferência dos Downs, nos assegurança que os 
referidos sujeitos estão prontos e submissos a receber orientações educacionais e 
tratamento de saúde visando o seu desenvolvimento pessoal e social. 

 
Como se pode observar nas tabelas 3 e 4, os cinco últimos valores 

instrumentais assinalados são: ser audacioso, ser moderado, ser influente, ser curioso 
e ser ambicioso.  E são as mesmas tendências de posicionamento das respostas nas 
tabelas 1 e 2 dos valores finais, em que os Downs não demonstram nenhum interesse 
por condutas de representação social voltados para o poder social, para uma vida 
agitada em busca de riquezas, e de prestígio social. Vemos assim que, as limitações 
físicas das quais são vitimadas por um acidente biológico, lhes impõe um estilo de 
vida mais simples, mais centrado nas suas auto-realizações pessoais. 

 
 

ResultadosResultadosResultadosResultados    
    

Após analisarmos a conceituação dos valores como uma variável 
multidimensional com os seus componentes cognitivos, motivacionais e afetivos, e de 
analisarmos as funções que os mesmos desempenham na conduta, e assim os 
relacionando com os sujeitos de nossa amostra, concluímos que:  

 
a) Os sujeitos portadores da Síndrome de Down desenvolvem os mesmos valores 
convencionais do sujeitos ditos normais;  
 
b)  Suas metas preferenciais de existência destacam em primeiro lugar os valores finais 
de  
 Um mundo de paz,   Segurança Familiar,    Amizade Verdadeira,    Sentido de Vida,  
e   Auto-respeito, e que  enaltecem as questões ambientalistas, familiares, afetivas,  a 
de contexto existencial,  e a de auto-estima com respeito ao amor próprio; 
 
c) Como resultado, se constata que os Downs de nossa amostra, revelam um menor 
interesse pelos valores finais e instrumentais relacionados com a vida social, tais como:   
vida excitante, riquezas, desapego, reciprocidade de favores e poder social, e de 
condutas como,  ser audacioso, ser moderado, ser influente, ser curioso e ser 
ambicioso.   Conforme comentamos, as limitações físicas das quais são vitimadas por 
um acidente biológico, lhes impõe um estilo de vida mais simples, mais centrado nas 
suas auto-realizações pessoais. 
 
d) Ao analisarmos suas metas  de condutas desejadas, identificamos que os  valores 
de maior preferência são:   honrar aos pais, ser limpo, ter saúde, ser responsável, e ser 
obediente, indicando-nos o ambiente familiar como o lócus principal para a obtenção 
das habilidades educativas; 
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e) Independente de suas limitações  físicas, os sujeitos de nossa amostra demonstram 
nessa pesquisa uma  auto-estima elevada, como ser limpo e ter saúde;  
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