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RESUMO 
O presente trabalho diz  respeito a um estudo analítico   acerca das Crenças, Valores   e  Habilidades de Vida, 
pontuando suas similaridades conceituais e suas  implicações nas abordagens clínicas e nas práticas 
educativas. Nessa perspectiva apresentamos  as respectivas variáveis inclusas  na cognição social, que 
exercem enormes influências nos padrões de condutas pessoais e  sociais, servindo outrossim como 
ferramentas de intervenção psicológica.   O presente estudo tem como propósito de identificar e pontuar as  
crenças que organizam os padrões de Valores  de uma pessoa. Essa identificação,  embora individual, pode 
ser analisado em grupos. Quando individual o instrumento identifica os estilos comportamentais 
desenvolvidos por uma pessoa e evidencia ricas possibilidades de se estruturar um programa de treinamento e 
capacitação no campo das  habilidades de vida. Tal estudo  se aporta nas  abordagens Cognitivistas e 
Fenomenológicas que otimizam  o desenvolvimento humano, e que se utiliza das respectivas variáveis para a 
promoção de saúde, para a inclusão social, e a promoção do protagonismo pessoal.  
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ABSTRACT 
The present work concerns an analytical study about the Beliefs, Values and Life Skills, punctuating their 
conceptual similarities and their implications in clinical approaches, and educational practices. In this 
perspective we present the respective variables included in social cognition, which exert enormous influence 
on patterns of personal and social behaviors, likewise serving as tools of psychological intervention. The 
present study aims to map the beliefs that organize patterns of values of a person. This mapping, although 
individual can be analyzed in groups. When individual, the instrument identifies the behavioral styles 
developed by one person and shows rich possibilities of structuring a program of training and capacity 
building in the field of life skills. This study contributes in cognitive and Phenomenological approaches that 
optimize human development, and that uses the same variables for health promotion, social inclusion, and 
promoting personal protagonism. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A construção dos  presentes  Projetos  de Pesquisa,  Extensão e de Intervenção 
Social,  fundamentados nas Crenças, Valores e Habilidades para Viver, como proposta para 
fins de cumprimento do estágio pós-doutoramento  no Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia Social da Universidade Católica de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro, na 
permanente e eficiente orientação e supervisão do Professor Doutor Helmuth Ricardo 
Kruger, é  produto de um somatório de experiências  acadêmicas desde 1999, após 
conclusão do Curso de Doutorado em Psicologia  na Universidade de Santiago de 
Compostela, na Espanha. 

 
O somatório dessa produção se constituem em  experiências culminantes 

(Abraham Maslow, 1962),  alinhadas em sua maioria na abordagem Fenomenológica, à 
partir da Tese de Doutorado em Psicologia intitulada: Padrões de Valores e Expectativas de 
Futuro dos Menores Marginalizados em Manaus.  

 
Nessa perspectiva,  ao longo dos últimos 13 anos, foram  surgindo orientações 

de trabalhos de conclusão de Cursos em nível de Graduação e de Pós-Graduação Lato Senso 
e Strictu Sensu, além da produção de artigos, livros, apresentação de trabalhos em eventos 
científicos, palestras e conferências  com ênfase na temática sobre valores, transtornos da 
personalidade, delinquência, drogas, violência, agressão, desvio social,  condutas típicas, 
inclusão social, educação ambiental, qualidade de vida etc. 

 
Como Líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em “Condutas Típicas, Educação 

e Cidadania”, registrado no CNPQ e Certificado pela Universidade Federal do Amazonas,  
somamos cerca de 10 outros Pesquisadores para desenvolvermos pesquisas na Região 
Amazônica, com o objetivo de construirmos programas sócio-educativos que promovam a 
prevenção e  a educação  através da inclusão social, de jovens e adolescentes vitimadas pelo 
desvio social. 

 
Foi assim que participamos do Programa de Ações Integradas e Referências de 

Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil no Território Brasileiro, e do Programa A 
Escola que Protege, realizando pesquisas com diagnósticos rápidos  e participativos nos 
municípios amazonenses de Tabatinga, Presidente Figueiredo, Parintins, Manacapuru, 
Barcelos, Itacoatiara, Iranduba,  e nas Escolas do Sistema Regular de Ensino, capacitando 
professores e técnicos que militam na educação de adolescentes e jovens  que se encontram 
áreas de riscos para o desvio social. 

 
Esses Projetos para efeito de educação e inclusão social de crianças, 

adolescentes e jovens, tem tido o apoio da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República; e Órgãos Federais, Estaduais e 
Municipais como o Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, Conselho Tutelar, Vara 
da Família, Prefeituras e Secretarias Municipais e Estaduais de Educação. 
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O resultado final desses Projetos de Extensão e de Pesquisas culminou com a 
capacitação de pessoas ligadas à defesa de crianças, adolescentes e  jovens  que atuam na 
proteção dos mesmos, promovendo o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), criando 
assim uma Rede de Proteção com a representação de todos os órgãos envolvidos. Nessa 
perspectiva,  justificamos  a realização desse Estágio Pós-Doutoramento, em  
reconhecimento a uma ampla produção de experiências acadêmicas como Doutor, ao longo 
dos últimos 13 anos, reconhecidas e aprovadas pela Universidade Federal do Amazonas, nos 
conduzindo nos interstícios de promoção funcional, ao último nível na Classe de Professor 
Associado IV, reconhecendo a nossa alta produtividade como Doutor Pesquisador. 

 
Assim, a realização do presente Estágio de Pós-Doutoramento,   se propos 

realizar   um  Projeto de Pesquisa, de Extensão e de Intervenção Social, junto às 
populações marginais na cidade do Rio de Janeiro, com uma abordagem  sobre as Crenças, 
Valores e Habilidades de Vida, cujos resultados  foram aplicados  na construção de um 
Programa Sócio-Educativo intitulado Crenças, Valores e  Habilidades para Viver.  

 
Os referidos estudos foram  desenvolvidos no  bairro de  Honório Gurgel  na 

Cidade do Rio de Janeiro, composto por dezenas de favelas e bolsões de miséria, assoladas 
pela violência e criminalidade, constituindo-se assim como área vermelha, e governada 
pelo crime organizado.  Nos  estudos de Cohen (l955), Matza, Sykes (l961), localidades 
assim como a de Honório Gurgel, são caracterizadas como ambientes de sub cultura onde 
se observa uma predisposição dos indivíduos que possuem as mesmas motivações de 
problemas similares, e que pertencem à mesma estrutura social, de se unirem e de se 
agruparem,  onde as crenças, e os sistemas de valores são revelados com características 
dissociais. 
 
  Alguns aspectos devem  ser observados nesse contexto sub-cultural e 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; e 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. Segundo os referidos autores, as 
características sintomáticas mais reveladas no ambiente de sub-cultura são   a desagregação 
da família;  desarmonia das relações interpessoais;  o baixo índice de conduta moral, o 
baixo nível de escolaridade ;   além dos valores individuais darem mais ênfase a um estilo 
de vida  hedonista e  de desapego social.   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.  
 
  Nesse ambiente sub-cultural de precariedade sócio-econômica, segundo os  
estudos de Cohen (l955), Matza e Sykes (l961), o uso de drogas serve como mecanismo de 
defesa para se sublimar esse quadro degradante das necessidades pessoais, e as habilidades 
de vida são bastante deficitárias tais como o empobrecimento da auto-estima; em face dos 
desafios da vida, as decisões naturalmente são incongruentes; há uma fragilidade do ego 
que se deixa levar pela persuasão da mídia e de forças poderosas e antagônicas que os 
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influenciam para o dissocial; tem se observado também a falta de habilidades para a 
comunica;ao interpessoal, e as habilidades sociais são  escassas. Rollo May (1962), em sua 
obra “O Homem à procura de si mesmo”, assegura que nessa ambientação sub-cultural, a 
sintomatologia da ansiedade generalizada, além de afetar as habilidades de vida, 
compromete os principais traços da personalidade,  observando-se  uma perda gradual do 
senso do self;  perda do  foco dos valores;  perda da identidade pessoal;  e a perda do senso 
do trágico. 
 

 Nesse ambiente de sub-cultura na Comunidade de Honório Gurgel na 
Cidade do Rio de Janeiro, desenvolvemos  os Projetos de Pesquisa, de Extensão e de 
intervenção social. O Projeto de Pesquisa inicialmente através de um Estudo Piloto com 
utilização da ECVHV (Escala de Crenças, Valores e Habilidades de Viver), teve como 
objetivo a  identificação e pontuação das crenças, valores e habilidades de vida dos 
referidos sujeitos da amostra, vivenciados no ambiente de sub-cultura. O Projeto de 
Extensão se desenvolveu  com Oficinas Artísticas e Oficinas de Orientações Psicossociais, 
como estratégia de atrair os 60 sujeitos na faixa etária entre 18 a 35 anos, de ambos os 
sexos,  que participaram  do Programa Habilidades para Viver, com 12 palestras com 
informações sobre Cigarro, Álcool, outras Drogas, Auto Estima,  Tomada de Decisões;  
Persuasão e Pensamento Independente; Habilidades de Comunicação; Habilidades Sociais; 
Assertividade; Tolerância e Cooperação; Habilidades Sociais; Habilidades de 
Comunicação, e Atividades Ocupacionais. Após a realização das referidas Palestras, 
aplicamos  o Teste Definitivo com a ECVHV Escala de Crenças, Valores e Habilidades 
para Viver, para investigarmos em que medida os Programas Sócio-Educativos e de 
Intervenção Social interferem na formação e nas mudanças de atitudes,  além de 
identificarmos e de pontuarmos as média mais significativas nos sistemas de crenças e de 
valores dos referidos sujeitos.  

 
Entendemos que a identificação dessas variáveis cognitivas,  motivacionais e 

afetivas  como habilidades de vida, podem  representar um rico material a ser utilizado nas 
abordagens clínicas e bem como nas práticas educativas para efeito da promoção de saúde, 
de ajustamento intra-pessoal  e  interpessoal,  de inclusão social, e para promover um senso 
de direcionalidade e de qualidade de vida na promoção do protagonismo histórico dessa 
população da sub-cultura. 

 
 

1. Marco Teórico 
 

No decorrer da história e com o avanço das Ciências Sociais, as chamadas 
ideologias passaram a formatar a Cognição Social, que segundo estudos de Krüger (1995), 
exercem influências na percepção seletiva e nas condutas individuais e sociais. 

 
Esse avanço científico promoveu um retorno a uma visão antropológico na 

perspectiva da reconstrução do homem visando a sua transformação integral, o que os 
alemães chamaram de (Wetanschauung), uma linguagem que designa uma cosmovisão, 
visando o aperfeiçoamento de todas as áreas do desenvolvimento humano. Mais tarde surge 
a Escola de Frankfurt, que orienta uma Educação para a formação e para a emancipação 
social. 
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Evidentemente que essa renovação  promoveu uma verdadeira fusão na área das 

Ciências Sociais e que assim fortaleceu o ressurgimento do Cognitivismo que se aplicou ao 
aperfeiçoamento na natureza humana em todas as áreas do seu desenvolvimento.  

 
Segundo estudos de Krüger (1995) a Cognição Social é uma expressão que se 

tornou corrente na Psicologia Social, em função de uma retomada ao mentalismo conforme 
estudos de Susan F. Fiske & Shelley E. Taylor (1991), quando se constata a similaridade 
conceitual das várias Escolas e Correntes de natureza Cognitivista, a exemplo  do 
Gestaltismo (Kurt Lewin (1890-1947); das teorias de Fritz Heider (1896-1989); dos estudos 
similares de Solomon Asch (1907-1996);  e da Psicologia Social de Leon Festinger (1919-
1989). 

 
Esse conjunto de conceitos e teorias semelhantes nos traz o surgimento de uma nova 

Epistemologia visando o tratamento e a educação de um novo homem, num cenário em que 
se percebe a intencionalidade de um sistema de crenças e valores devotadas para a 
demolição do homem, com sérios comprometimentos para uma sociedade perdulária  que 
vivencia o mal estar de uma cultura permissiva, violenta  e perserva que compromete o 
desenvolvimento do homem. 

 
O presente estudo tem como propósito mapear as crenças cognitivistas que 

organizam o padrão de valores de uma pessoa. Esse mapeamento, embora individual  pode 
ser analisado em grupos. Quando individual o instrumento identifica os estilos 
comportamentais desenvolvidos por uma pessoa e evidencia ricas possibilidades de se 
estruturar um programa de treinamento e de intervenção psicológica no campo das  
habilidades de vida. 
 

Quando o mapeamento é realizado através dos métodos de pesquisa em grupos, essa 
ferramenta cognitivista  nos revela um amplo material de análise das interações, dos 
impactos e das correlações entre os diferentes estilos de comportamentos mapeados, 
favorecendo a intervenção psicológica para o fortalecimento dos fatores de flexibilidade, 
proteção, coesão e determinação individual ou  no grupo. 
      
       O seu referencial teórico se estrutura nas abordagens das Terapias Cognitivas-
Comportamental e na abordagem Fenomenológica Existencial. Lida com os domínios das 
crenças do respondente, subdividindo-as em categorias denominadas de Modelos de 
Crenças Determinantes,  que expressam o quanto uma pessoa acredita e defende seus 
modelos de crença. Como resultado, surgem padrões comportamentais no enfrentamento 
do estresse, que podem ser identificados como comportamentos de Auto Estima,  Tomada 
de Decisões;  Persuasão e Pensamento Independente; Habilidades de Comunicação; 
Habilidades Sociais; Assertividade; Tolerância e Cooperação; Habilidades Sociais; 
Habilidades de Comunicação, e Atividades Ocupacionais altruistas, e que a exemplo, são 
competências oriundas de sistemas de crenças e valores, que independente de diferentes 
etnias, gêneros e culturas, representam competências que potencializam o 
desenvolvimento humano, e desde que, aplicados como treinamentos em Psicoterapia 
Clínica e Prática Educativa, favorecem a superação dos transtornos no desenvolvimento 
da personalidade, propiciando as chamadas Habilidades para Viver. 
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Crenças e Sistemas de Crenças 

 
Crenças são proposições abstratas do ponto de vista pessoal ou coletivo, que giram 

em torno de um determinado conhecimento, na perspectiva de transforma-lo em verdade 
absoluta. As crenças, como enfoque multidisciplinar nas Ciências Sociais, envolve 
originalmente a Filosofia, a Psicologia  a Sociologia, a Teologia e a Psicologia do Senso 
Comum, e evidentemente desde que aprovadas empiricamente podem se transformar numa 
ideologia de massas. Por outro lado, as Crenças possuem elementos de multidimensões 
comportamentais, que vão desde os aspectos cognitivos, motivacionais, afetivos, 
emocionais e condutuais. 

 
Em seus estudos acerca das Crenças e Sistema de Crenças, Krüger (1995), afirma 

que as mesmas são representações mentais, relacionando-se com os processos cognitivos, 
afetivos, motivacionais e conativos de modo geral. Assim, o autor defende um 
posicionamento filosófico positivista, em que as Crenças devem ser validadas através dos 
métodos e técnicas de pesquisa, para que alcancem certo nível de veracidade científica. 

 
Aprofundando seus estudos acerca dessa abordagem, Krüger (1995) destaca dois 

critérios acerca da classificação das crenças: o da função e a do tempo.  No sentido 
funcional o mesmo reconhece cinco pontos que devem ser levados em conta numa pesquisa 
científica: a) As Crenças Descritivas que representamos simbolicamente tudo aquilo que 
percebemos, sentimos ou pensamos; b) As crenças Interpretativas em que utilizamos de 
elementos hermenêuticos que mensuram determinado vetor da importância que essa crença 
nos representa; c) As Crenças Explicativas que nos esclarecem as relações funcionais como 
variáveis dependentes e independentes; d) As Crenças Avaliativas, que trazem consigo 
elementos de juízo e de valor; e) e as Crenças Normativas, utilizadas de forma pragmática 
para estabelecer normas, leis e princípios éticos. 

 
Sobre a questão da temporalidade na classificação das Crenças, segundo  Krüger 

(1995), as mesmas são baseados no critério prático do controle social. Nessa perspectiva, as 
crenças são regidas pelas influências culturais, e que se alteram na subjetividade 
experiencial de cada sujeito. Nesse critério, segundo o autor: 

 
            A análise desses fatos objetivos e dessas experiências 

pessoais devem ser conduzidas, para o seu melhor esclarecimento. ma 
direção dos valores, que estão sempre presentes na vida humana, e, 
portanto, na formação de crenças e sistema de crenças, nas opções 
ideológica e na dedicação ao pensar, para nos limitarmos aos temas 
deste estudo. (KRÜGER, 1995). 

 
Assim, concordamos plenamente com o autor que nos assegura que somos regidos 

por uma hierarquia axiológica, que define o nosso estilo de vida, de conformidade com o 
que herdamos do contexto familiar, ou do que aprendemos sob formas diversas de 
socialização do meio sócio-cultural onde crescemos. A similaridade conceitual  do Sistema 
de  Crenças e Valores, segundo Krüger (1995), são premissas assertivas que exercem uma 
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função orientadora que se incluem na Cognição Social, exercendo influências 
fenomenológicas nas condutas sociais e individuais. Cremos outrossim que, a utilização do  
somatório dessas potencialidades cognitivistas e de forte manifestação fenomenológica, 
possuem a força operante para a intervenção psicológica tanto na conduta individual quanto 
na conduta social, otimizando a cosmovisão do homem, com a adoção da integração de sua 
personalidade. 

  
  

Crenças  e  Sistemas 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 tem  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. 

 
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;  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. Juan José 
Vera (1995), Os valores se constituem num sistema de crenças e ideais de preferências 
indivudiais, enriquecidas por componentes afetivos, condutuais e cognitivos. 

 
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. 
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À partir dessa definição, os valores se caracterizam como uma crença 

localizada no centro do sistema toda das crenças de uma pessoa à 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 
prazeiroso, 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 conseqüências 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 comportar-
se 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 à partir daí os mesmos se  organizam e se estruturam em sistemas. Quando o autor se 
refere aos valores como algo desejável, o mesmo faz  referencia ao sentido de preferencias 
com conotações afetivas e que funcionam como metas relacionadas com diferentes objetos 
ou situações, e funcionam à 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 por 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. 
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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 idéia de  que os valores  são  auto-
reguladores da conduta e que desempenham  múltiplas funções na personalidade, como 
veremos: 
 
 
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 auto-estima e a auto-realização. 
 
  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 inter-social. 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,  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 
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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. 
 
 
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 crenças também define no sistema de 
valores e 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 produto dos sistemas de crenças, que se carascterizam como normas para resolver 
conflitos e 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. 
 
 
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 
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pessoal,  como um sistema de critério em que o indivíduo julga o que é  certo 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, auto-
respeito, reciprocidade de valores, auto-disciplina, 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 auto-avaliação, 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 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”.  
 
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 auto-realização 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 
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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. Nesse 
aspecto, o autor dá especial destaque aos valores que desempenham essa função de 
conhecimento e de auto-realização, 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 idéias mais 
aprofundadas são argumentadas por  Maslow (1954),  em sua teoria da auto-atualização. 
 

 
Crenças, Valores e  Habilidades de Vida. 

 
As crenças se referem à aquilo em que você acredita. Evidentemente que na 

diversidade das crenças, se pode selecionar e priorizar aquilo que se julga mais importante 
e assim se compõe um sistema de crenças. Na medida em que se atribui um valor 
significativo para cada crença, se institui os valores e sistemas de valores. A prática dessas 
crenças e valores se constitui nas habilidades da vida, e de forma pragmática se define 
diferentes estilos como metas preferenciais de existência e de diferentes formas de condutas 
desejadas. 

 
Nessa perspectiva, é inexorável a influência de determinadas variáveis 

cognitivas, motivacionais e afetivas, que compõem  a chamada  cognição social  na 
organização dos sistemas de crenças, e da qual resulta na definição individual do foco de 
valores, definindo atitudes, estilos de vida, e diferentes modelos comportamentais que 
formatam a personalidade. Assim, a cognição social dá o mapeamento característicos de 
cada individuação, com diferentes sistemas de valores, e que, independente da herança 
genética de cada ser, as ingerências culturais interferem nesse processo de organização do 
comportamento em seus padrões cognitivos, emocionais, afetivos e motivacionais. 

 
Teorias de Freud relacionado com a psicossexualidade, Bandura e  a 

Aprendizagem Social; Piaget e a epistemologia genética; Erick Ericksson e o 
desenvolvimento Psicossocial, declaram que os padrões comportamentais estão inter-
relacionados, e que além dos fatores biológicos, há em nossos dias uma enorme influência 
dos fatores sócio-culturais na formatação da personalidade. Na abordagem sócio-
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interacionistas, estudos de Emília Ferreiro, Valon, Piaget e Vigotsky (1960), argumentam 
que as influências culturalistas de nossos dias exercem influências negativas na formatação 
da personalidade tanto dos adolescentes, quanto na juventude atual, e recomendam a 
intervenção psicológica com elementos reforçadores que propiciem a integração da 
personalidade nesse grupo vulnerável às drogas, à violência, à delinquência e todo tipo de 
desvio social. Por conta destes aspectos, muitas vezes, os adolescentes e os jovens ficam 
mais vulneráveis a se envolver em situações que possam colocar em risco a vida (Ayres, 
1996).  

 
Em contraponto aos modelos da aprendizagem social que aborda as 

influências de modelos na formatação do comportamento; às teorias sócio-interacionistas 
que abordam as influências da cultura no comportamento, os diversos estudos com  
enfoques  psiquiátrico, adotam um posicionamento inatista dos transtornos da conduta, e 
que as influências psicofisiológicas são de determinação genética, e que as intervenções 
psicológicas e sociais possuem a capacidade de manejo nos diversos quadros e síndromes 
do psiquiátricas, neurológicas e comportamentais. Com esse enfoque, o comportamento 
dissocial  se apresenta como um sintoma de diversos tipos de transtornos ou desordens 
mentais e condutuais.   
 

A  Associação Americana de Psiquiatria  (APA), vem incluindo múltiplas 
categorias diagnósticas, que definem os padrões de condutas  anti-sociais, a exemplo dos 
diversos transtornos de impulsos, tais como a cleptomania, as  explosões temperamentais 
intermitentes, a agressividade, a tendência hedonista, a compulsividade, e outras ações 
violentas.  Segundo publicações do DSM IV - Manual  Diagnóstico e Estatístico de 
Transtornos Mentais; e do APA - Associação Americana de Psiquiatria, o diagnóstico 
psiquiátrico clínico enquadra os sintomas da  delinqüência como um transtorno dissocial,ou 
como um transtorno anti-social da personalidade. Segundo o DSM IV, o “ transtorno de 
conduta “, ou  “transtorno dissocial “  são do início da infância, da meninice e da 
adolescência. Essa categoria diagnóstica se aplicaria a indivíduos menores de 18 anos que 
apresentam padrões de condutas que persistentemente violam os direitos dos demais, assim 
como importantes normas sociais apropriadas á idade. Conforme opinião do DSM IV, as 
principais manifestações desses distúrbios incluem o roubo, a  agressão, a destruição de 
propriedades, o uso de armas, as condutas contra as normas etc.  

 
O  transtorno anti-social da personalidade , segundo o TAP, é outra das 

categorias diagnósticas nas que o comportamento anti-social adquire um caráter definitório, 
cujo padrão geral seria a depreciação e a violação dos direitos dos demais. Aplicar-se a 
adultos de 18 anos com  uma história de transtornos dissociais apresentado antes dos 15 
anos, mas podendo aplicar-se aos adultos, e cujas principais manifestações na vida adulta 
são representadas com o fracasso em adaptar-se as normas sociais e legais, a prática de atos 
que são motivos de detenções, a manifestação de irritabilidade, de agressividade, pelejas 
físicas repetidas, fracasso no cumprimento das obrigações de trabalho ou econômicas, 
ausência de arrependimentos etc. Autores como Aluja (1989), Corral (1994), Luengo e 
Carrillo (1995), Tomás (1993), e Widiger (1996), discutem os diagnósticos apresentados 
pelo TAP, como uma proximidade ao conceito da Psicopatia, cujos  sintomas básicos  
apresentados é a figura da superficialidade dos afetos, a pobreza emocional, o egocentrismo 
e o narcisismo (McCord e McCord.1964; Cleckley, 1976). Nesse contexto, o DSM IV 
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compara a delinqüência com a Psicopatia, quando na realidade, nem todas  os delinqüentes 
são psicopatas, e nem todos os psicopatas chegam a apresentar problemas com a lei. 

 
Independente das categorias psiquiátricas nas que se pode incluir os sintomas 

relacionados com a atividade delinquencial,  Raine (1993), considera que em sí mesmo a 
delinquência  reúne todos os requisitos para considerar-se clinicamente como um transtorno 
psicopatológico. Vale salientar que, o que difere o normal do patológico é exatamente o 
grau sintomático do que se configura como transtorno ou dissocial. Segundo Romero 
(1996), os enfoques clínicos psiquiátricos, dia após dia, se constituem numa importante 
fonte de conhecimento dentro do estudo criminológico.  Não obstante, desde a psicologia se 
tem manifestado uma certa preocupação pelo que se tem denominado “psiquitriação do 
delitivo “  e frente a  noção da delinqüência como um  “  sintoma “ ou  “ síndrome “ 
patológico e se considera a delinquência desde o ponto de vista condutual como um 
fenômeno dimensional no que é necessário diferenciar graus e tipos de conduta. 

 
De acordo com Traverso-Yépez e Pinheiro (2002), para atingir uma maturidade 

saudável, o jovem precisa desse reforçamento, e do manejo através da intervenção 
psicológica, para aprimorar a sua auto-estima, tão abatidas em face dos problemas sociais 
vivenciados  por essa juventude que se encontram nos grupos de riscos.  As intervenções 
podem ter melhores resultados para os adolescentes quando os aspectos afetivos, cognitivos 
e sociais são inter-relacionados e as informações repassadas de maneira abrangente. 
Segundo o Ministério da Saúde (Brasil, 1999), as informações são mais eficientes quando 
associadas à "educação de habilidades para a vida, para auto-estima, para o senso de 
responsabilidade e confiança". Assim, programas de “saúde integral do adolescente” que 
visem suprir essas demandas da adolescência podem contribuir para a construção de um 
estilo de vida saudável (Muza & Costa, 2002). 

 
Programas de Intervenção Social e Habilidades de Vida 

 
As intervenções, no contexto escolar, voltadas para a promoção de saúde, 

adotam uma visão integral do ser humano, considerando-o inserido no âmbito familiar, 
comunitário e social. Elas visam desenvolver conhecimentos e habilidades para o 
autocuidado com a saúde, prevenir comportamentos de risco, promover a crítica e reflexão 
sobre os valores, condutas e estilos de vida, a fim de melhorar a qualidade de vida 
(Pelicioni & Torres, 1999).  Os programas de Ensino de Habilidades de Vida, propostos 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), consistem em desenvolver capacidades 
emocionais, sociais e cognitivas que podem ajudar os indivíduos a lidar melhor com 
situações conflituosas do cotidiano. As habilidades de vida sugeridas pela OMS são: 
autoconhecimento, relacionamento interpessoal, empatia, lidar com os sentimentos, lidar 
com o estresse, comunicação eficaz, pensamento crítico, pensamento criativo, tomada de 
decisão e resolução de problemas (WHO, 1997). 

 
Mangrulkar, Whitman e Posner (2001) afirmam que os métodos interativos são 

mais efetivos, já que o desenvolvimento das habilidades está relacionado a uma pedagogia 
ativa. A preocupação com a estratégia justifica-se, principalmente, quando se trata de 
intervenções com grupos de adolescentes. A apresentação das habilidades deve garantir a 
motivação e participação grupal, a vivência e troca de experiências. As técnicas de trabalho 
em grupo são valiosos instrumentos, uma vez que facilitam o processo de aquisição e 
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desempenho das habilidades de vida. Na experiência de ensino de habilidades de vida 
desenvolvida em escolas (Gorayeb, Netto & Bugliani, 2003), os adolescentes relatam 
aumento da capacidade de reflexão em situações de resolução de problemas, melhora dos 
relacionamentos interpessoais e da comunicação, da qualidade de vida física e mental.  

 
No  Brasil, diversos estudos tem sido desenvolvidos  na perspectiva de se apresentar 

Programas de Intervenção Social em nível da Psicologia Social e da Educação tais como  
Soriano (1991);  Marinho (1999); Cunha (2000); Musa & Costa (2002); O Silva (2002), e 
Ministério da Saúde. Embassado nos Sistemas de Crenças e Valores (Krüger, 1995), e 
agregado aos fundamentos da Cognição Social, desenvolvemos o Programa Sócio-
Educativo intitulado em  Habilidades para Viver, que se constitui uma aproximação à 
promoção da saúde que se centra nos principais fatores psicológicos e sociais que 
propiciam a iniciação no consumo de drogas e a conduta antisocial na adolescência er na 
juventude, e é o resultado da ampliação e adaptação para nosso país de um dos programas 
de prevenção de drogas melhor desenhados e avaliados no âmbito anglosaxão , o 
“Programa de Treinamento em Habilidades de Vida”, desenvolvido na Universidade de 
Cornell ( Nova York) por J. G. Botvin , e adaptado e avaliado pela Universidade de 
Santiago de Compostela- Espanã, com fundamentação teórica embassada na Tese de 
Doutorado: Padrões de Valores e Espectativas de Futuro dos Menores Marginalizados em 
Manaus (TAVARES FILHO, 1998). 
 
 Durante as três últimas décadas de tem se realizado uma grande quantidade de 
intervenções destinadas à prevenir o consumo de drogas e se tem feito estudos de avaliação 
sérios sobre estas intervenções. Por isso consideramos que a melhor estratégia na hora de 
desenhar um programa de prevenção não era reinventar nada novo,  mas proceder a revisão 
das experiências já existentes, selecionar algumas que já tenha provado sua eficácia em 
outro contexto e adaptá-la às necessidades concretas da população brasileira.  
 

A  revisão dos programas de prevenção existentes, nos levou a selecionar o 
Programa Sócio-Educativo  Habilidades para Viver”,  como ponto de partida de nosso 
trabalho. Este programa tem tido uma ampla difusão na Espanha , com o patrocínio  do 
Ministério de Educação e Cultura desse país , avaliado e adaptado por Luengo, Fraguela, 
Garra, Thomé Tavares,  Romero y López, 1998 ). Na  seleção deste programa também 
influenciaram outras considerações tais como: ser uma intervenção desenhada para a 
população sobre a qual pretendíamos trabalhar adolescentes e jovens na faixa etária entre 
12 a 35 anos, foi  planejado  para ser aplicada integralmente dentro da escola e ter em conta  
os fatores de risco na conduta problema na adolescência.  Originalmente , o programa 
desenvolvido por Botvin se orientou a cerca da prevenção do consumo de tabaco e mais 
tarde , foi ampliado agregando materiais relacionados com o consumo de álcool e maconha. 
Considerando que o consumo de drogas aparece relacionado com outro tipo de condutas 
problema, o programa “Construindo Saúde”, inclui entre seus objetivos a prevenção de 
outras condutas , como a agressão e a violência .Por isto, se tem adaptado diversos 
componentes do programa e se tem incorporado conteúdos adicionais. 
 

Em seu conjunto, o programa consta de doze  (12) unidades, desenhadas para serem 
aplicadas ao longo de 12 (doze)  sessões em ministrações  de (2) duas horas cada sessão, 
ainda dependendo do estilo do trabalho do professor, a participação do alunado e outros 
fatores contextuais, certas unidades podem requerer alguma sessão adicional.  Continuando, 



21 
 
apresentamos a estrutura geral do programa: seus componentes, a unidades incluídas a cada 
uma delas e o número de sessões propostas para cada unidade, perpassando a um total de 
24  horas.  

 
 

 
                Componente Unidade  ESSÕES  

1 Informação Tabaco. 2 horas 
2  Alcool. 2 horas 
3  Outras Drogas 2 horas 
4 Auto Estima Auto Estima 2 horas 
5 Tomada de Decisões Tomada de Decisões 2 horas 
6  Persuasão e Pensamento Independente 2 horas 
7 Controle Emocional Controle Emocional 2 horas 
8 Habilidades Sociais Habilidades de Comunicação 2 horas 
9  Habilidades Sociais 2 horas 

10  Assertividade 2 horas 
11 Tolerancia e Cooperação Tolerancia e Cooperação 2 horas 
12 Ocupação Atividades Ocupacionais. 2 horas 

 
  Para cada unidade , se indicam um objetivo geral e uma série de objetivos 

específicos. Estes servem de guia para o desenvolvimento da unidade , e dentro deles se vão 
desenvolvendo as distintas atividades  propostas. Em muitas  unidades se sugerem também 
exercícios para casa que,  em alguns casos , servem para introduzir os temas da seguinte 
sessão e , em outros , tratam conteúdos relativos a unidade anterior.  
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2. Metodologia do Projeto  de Intervenção Social  
 

 
2.1. Tipo de Ação Extensionista 

 
Trata-se de uma Pesquisa Ação de Intervenção Social aplicada a jovens que 

se encontram em áreas de riscos, junto às Favelas no entorno do bairro de Honório 
Gurgel, zona norte da Cidade do Rio de Janeiro.  A  Pesquisa Ação,  segundo 
Kemmis e McTaggart  (1988),  significa planejar, observar, agir e refletir de 
maneira mais consciente, mais sistemática e mais rigorosa o que fazemos na nossa 
experiência diária. E ao escolhermos essa metodologia, entendemos que se coaduna 
perfeitamente com os objetivos traçados no que cerne ao trabalho e a proposta que 
ora nos propusemos, para alcançarmos com os objetivos alvejados. Na Pesquisa 
Ação em auto-informe, os sujeitos da amostra são aqueles que fornecem as 
informações situacionais, e através deles os resultados da pesquisa alcançam seus 
objetivos 
 

 
2.2. Público Alvo 
 

O presente Projeto de Pesquisas, de Extensão e de  Intervenção Social  
fundamentado nas  Crenças, Valores e Habilidades para Viver  foi  aplicado  a um 
grupo amostra de 60 jovens  na faixa etária entre 18 a 35 anos,  de ambos os sexos, 
pertencentes às famílias de baixa renda que se encontram nas áreas de risco, nas 
favelas no entorno do bairro de  Honório Gurgel, zona norte na cidade do Rio de 
Janeiro, e que são alunos da Vila Olímpica Félix  Mieli Venerando, da Secretaria 
Municipal de Exportes e Lazer da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Os 
referidos sujeitos da amostra são moradores da Comunidade de Honório Gurgel e 
seu entorno, que concentra um aglomerado de favelas, onde habitam cerca de 5 mil 
famílias do nível social de baixa renda, considerado pela Polícia Militar como área 
onde se prolifera a onda de roubos;  agressões;  uso, dependência e tráfico de 
drogas; e criminalidade com incidências de sequestros, latrocínios e homicídios. A 
referida área como lócus da pesquisa também é marcado pela extrema pobreza de 
seus moradores, vitimados pela exclusão social e todo o tipo de problemas sócio-
demográficos que envolve a deficiência nos sistemas de educação, habitação, 
transporte, alimentação e infra-estrutura. 

 
 
2.3. Local do Projeto de Extensão 

 
As atividades do Projeto de Pesquisa, de Extensão e de  Intervenção Social, 

se realizou  junto aos moradores da Comunidade de Honório Gurgel e seu entorno, 
que concentra um aglomerado de favelas, onde habitam cerca de 5 mil famílias do 
nível social de baixa renda, considerado pela Polícia Militar como área onde se 
prolifera a onda de roubos;  agressões;  uso, dependência e tráfico de drogas; e 
criminalidade com incidências de sequestros, latrocínios e homicídios. A referida 
área como lócus da pesquisa também é marcado pela extrema pobreza de seus 
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moradores, vitimados pela exclusão social e todo o tipo de problemas sócio-
demográficos que envolve a deficiência nos sistemas de educação, habitação, 
transporte, alimentação e infra-estrutura. Se constituem em sujeitos da amostra um 
grupo de  60 jovens de ambos os sexos  na faixa etária entre 18 a 35 anos  anos,   
pertencentes às famílias de baixa renda que se encontram nas áreas de risco junto à 
comunidade de Honório Gurgel e entorno, matriculados na Vila Olímpica Félix 
Miele Venerando em Honório Gurgel, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, 
da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. A Programação  se desenvolveu no 
Auditório da  MASF BRASIL, nos  domingos dos dias 06, 13, 20 e 27 de Outubro 
de 2013, em horário matutino das 09 às 12 horas. A MASF-BRASIL, é uma 
Organização Não Governamental que atua com Programas de enfrentamento contra 
o desvio social. 

  
2.4. Procedimento das Ações Extensionistas 

 
2.4.1. Treinamento dos Aplicadores  

Preparação de 17 profissionais entre  Psicólogos, Assistentes Sociais,   
Pedagogos e Terapêuticas Ocupacionais, que foram  os aplicadores da 
ECVHV Escala de Crenças, Valores e Habilidades para Viver, 
inicialmente no estudo Piloto, quanto no Teste Principal e no Definitivo 
junto ao Grupo de Amostra.  

 
2.4.2. Estudo Piloto  

A utilização  da ECVHV Escala de Crenças, Valores e Habilidades para 
Viver,   se aplicou  inicialmente como Estudo Piloto à um grupo amostra de 
60 jovens na faixa etária de 18 a 35 anos, de ambos os sexos, matriculados 
na Vila Olímpica Félix Miéli Venerando em  Honório Gurgel, da Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer da Cidade do Rio de Janeiro.  

 
2.4.3. Aplicação do Programa de Intervenção Social Habilidades para Viver -

Com a participação de 17  profissionais técnicos, foi aplicado   o Programa 
de Intervenção Social Habilidades para Viver, a uma população amostra de 
60 jovens  na faixa etária entre 18 a 35 anos, de ambos os  sexos, 
matriculados na  Vila Olímpica Félix Miéli Venerando em  Honório Gurgel, 
da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer da Cidade do Rio de Janeiro.  
 

2.4.4. Pesquisa Principal. 
Após a aplicação do Programa de Intervenção Social Crenças, Valores e 
Habilidades para Viver, foi aplicado a ECVHV Escala de Crenças, 
Valores e Habilidades para Viver, ao mesmo Grupo Amostra, com a 
finalidade de se verificar em que medida o referido Programa de Intervenção 
Social atua na formação e mudança de atitudes de jovens que sobrevivem 
em comunidades carentes de sub-cultura nas áreas de riscos. 
 
 
 

2.4.5. Pesquisa Final. 
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Após a aplicação da Pesquisa Principal, para se verificar a consistência da 
manutenção dos resultados obtidos junto ao Grupo da Amostra, foi 
reaplicado pela terceira vez a  ECVHV Escala de Crenças, Valores e 
Habilidades para Viver.  
 
 
 

3. Descrição do Projeto de Intervenção Social 

 Este programa constitui uma aproximação à promoção da saúde que se centra nos 
principais fatores psicológicos e sociais que propiciam a iniciação no consumo de drogas e 
a conduta antisocial na adolescência, e é o resultado da ampliação e adaptação para nosso 
país de um dos programas de prevenção de drogas melhor desenhados e avaliados no 
âmbito anglosaxão , o “Programa de Treinamento em Habilidades de Vida”, desenvolvido 
na Universidade de Cornell( Nova York) por J. G. Botvin , e adaptado e avaliado pela 
Universidade de Santiago de Compostela- Espanã, com fundamentação teórica embassada 
na Tese de Doutorado: Padrões de Valores e Espectativas de Futuro dos Menores 
Marginalizados em Manaus (TAVARES FILHO, 1998). 
 
 Durante as três últimas décadas de tem se realizado uma grande quantidade de 
intervenções destinadas à prevenir o consumo de drogas e se tem feito estudos de avaliação 
sérios sobre estas intervenções. Por isso consideramos que a melhor estratégia na hora de 
desenhar um programa de prevenção não era reinventar nada novo,  mas proceder a revisão 
das experiências já existentes, selecionar algumas que já tenha provado sua eficácia em 
outro contexto e adaptá-la às necessidades concretas da população brasileira. A  revisão dos 
programas de prevenção existentes, nos levou a selecionar o Programa de “Práticas 
Educativas em Habilidades de Vida”,  como ponto de partida de nosso trabalho. Este 
programa tem tido uma ampla difusão na Espanha , com o patrocínio  do Ministério de 
Educação e Cultura desse país , avaliado e adaptado por Luengo, Fraguela, Garra, Thomé 
Tavares,  Romero y López, 1998 ). Na  seleção deste programa também influenciaram 
outras considerações tais como: ser uma intervenção desenhada para a população sobre a 
qual pretendíamos trabalhar ( adolescentes entre 12 a 14 anos); estar planejada para ser 
aplicada integralmente dentro da escola e ter em conta  os fatores de risco na conduta 
problema na adolescência.  Originalmente , o programa desenvolvido por Botvin se 
orientou a cerca da prevenção do consumo de tabaco e mais tarde , foi ampliado agregando 
materiais relacionados com o consumo de álcool e maconha. Considerando que o consumo 
de drogas aparece relacionado com outro tipo de condutas problema, o atual programa  
inclui entre seus objetivos a prevenção de outras condutas , como a agressão e a violência e 
assim  se tem adaptado diversos componentes do programa e se tem incorporado conteúdos 
adicionais. 
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3.1. Conteúdo do Programa 
  

Em seu conjunto, o programa consta de doze  (12) unidades, desenhadas para serem 
aplicadas ao longo de (12) doze  sessões em ministrações  de (2) duas horas cada sessão, 
ainda dependendo do estilo do trabalho do professor, a participação do alunado e outros 
fatores contextuais, certas unidades podem requerer alguma sessão adicional.  Continuando, 
apresentamos a estrutura geral do programa: seus componentes, a unidades incluídas a cada 
uma delas e o número de sessões propostas para cada unidade, perspassando a um total de 
24  horas.  

 
 
                Componente Unidade  SESSÕES  

1 Informações sobre as Drogas Álcool. 2 horas 
  Tabaco 2 horas 
  Outras Drogas. 2 horas 
2 Auto Estima Auto Estima e Auto-Superação. 2 horas 
3 Tomada de Decisões Tomada de Decisões 2 horas 
  Persuasão e Pensamento Independente  
4 Controle Emocional Controle Emocional 2 horas 
5 Habilidades Sociais Habilidades de Comunicação  
  Habilidades Sociais  
  Assertividade 2 horas 
6 Tolerância e Cooperação Tolerância e Cooperação 2 horas 
7 Ocupação Atividades Ocupacionais. 2 horas 

 
  Para cada unidade , se indicam um objetivo geral e uma série de objetivos 
específicos relacionados com suas finalidades e resultados esperados para a integração da 
personalidade. Estes servem de guia para o desenvolvimento da unidade , e dentro deles se 
vão desenvolvendo as distintas atividades  propostas. Em muitas  unidades se sugerem 
também exercícios para casa que,  em alguns casos , servem para introduzir os temas da 
seguinte sessão e , em outros , tratam conteúdos relativos a unidade anterior 
 

3.2. Componentes do Programa 
Conceitualmente o programa pode ser dividido em cinco (5)  componentes 
principais: 
3.2.1. Um componente centrado na Cognição -  integrado por outras três 

unidades e dirigido a potencializar as tomadas de tomada de decisões. 
Na primeira delas se ensina e se pratica um procedimento racional 
para tomar decisões, embora que nos outros dois se aborda o papel 
que desempenham nas próprias decisões a pressão de outras pessoas 
e a publicidade. 

 
3.2.2. Um componente centrado na Afetividade -  em que se examina o 

conceito de auto-imagem, sua formação e sua relevância para a 
conduta. Também, se sistematizam uma série de passos úteis para 
chegar a se alcançar as metas desejadas e nas perspectivas da auto-
estima. 
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3.2.3. Um componente centrado nas Emoções – em que se examina o que 
são as emoções a necessidade do auto-controle através da resiliência 
em face do atual cenário do enfrentamento em face das tensões 
psicossociais.  

 
3.2.4. Um componente centrado na Motivação – em que se trabalha a 

importância de reconhecer e respeitar o valor das diferenças e se 
discute a importância do trabalho cooperativo dirigido a promover 
atitudes prossociais. 

 
3.2.5. Um componente centrado nas ações de Conduta – em que se 

trabalha a importância de se adotar um comportamento pro-ativo frente 
aos desafios de se promover o protagonismo pessoal, com senso de 
direcionamento às auto-realizações e ao tão decantado sentido de vida. 

 
 

3.3. Clientela a que se destina 
 

  O programa americano original (Treinamento em Habilidades de Vida) 
estava   dirigido a estudantes de 12 anos, ainda que se tenha obtido resultados  
positivos com alunos de   outras séries mais adiantadas. Por isso a aplicação de 
sessões adicionais de apoio, nos cursos posteriores, carecem ajudar a manter os 
efeitos positivos do programa. Na Espanha , a clientela a quem se dirigiu o 
programa “Construindo Saúde” foi  constituído pelo alunado do “primeiro ciclo de 
la Enseñanza Secundária Obrigatória”. No Brasil, adotamos o Programa para 
adequarmos ao nosso estágio de Pós-Doutoramento, costurando uma transposição 
didática pedagógica, transformando o referido Programa numa prática educativa à 
partir de uma pesquisa com sujeitos na faixa etária da juventude, que e encontram 
na área de risco, nos morros e favelas do Rio de Janeiro, onde grassa a violência 
urbana, a criminalidade, culminando com o desvio social generalizado. Assim, o 
Programa visa a promoção de saúde, desde o tratamento clínico, até mesmo à 
prática educativa, focalizando o potencial humano a ser desenvolvido com o manejo 
das competências e habilidades de vida, próprias da natureza humana, 
fundamentado nas Crenças, Valores e Habilidades para Viver. 

 
 

3.4. Periodicidade  da Sessões 
  O programa tem sido desenhado para ser aplicado de forma integral e na 
ordem proposta por único professor, em uma ou duas sessões por semana,  ou de 
forma mais intensiva , se   contarmos com a colaboração de vários professores.  No 
caso  de que seja aplicado por um único professor  encarregado de aplicar o 
programa, uma opção recomendada é que seja o  regente do curso. 
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3.5.  Aplicação Transversal 
 
 Em caso de que se opte por uma aplicação transversal do programa dentro 
das distintas disciplinas, a primeira consideração a ter em conta é que os distintos 
componentes devem ser distribuídos nas diferentes disciplinas, atendendo os 
conteúdos abordados nas unidades. Assim, o componente de informação poderia ser  
incluído na área de Ciências; o componente de controle emocional   poderia incluir-
se nas aulas de Educação Física e as unidades de habilidades sociais e auto estima se 
ajustariam em melhor medida aos regentes. Uma segunda consideração a realizar é 
que seria necessário o compromisso por parte de todos os professores implicados no 
desenvolvimento das sessões  e que requer também um trabalho de coordenação de 
todo o processo, que bem poderá ser realizado pelo coordenador do curso ou pelo 
Departamento de Orientação de cada  escola. 

 
       

3.6. O Papel  do  Ministrador:     
 
Os Ministradores  tem um papel dobrado na hora de aplicar o programa  : 
Esplanar conceitualmente cada habilidade;  Criar dinâmica de Grupo que 
contextualize a utilização da habilidade de viver; Abrir discussão sobre o 
significado da habilidade de viver; Facilitar a compreensão sobre os 
resultados da utilização do tema abordado; Facilitar a discussão dos temas 
relevantes que se tratam nas distintas unidades. Promover a aquisição de 
habilidades pessoais e sociais específicas. O material que se compila neste 
manual conduz por si mesmo uma apresentação didática do tema a abordar.  
Nas primeiras sessões o professor, tem que atuar como facilitador  para guiar 
as discussões e a aquisição dos conhecimentos. Todavia existem outras 
sessões que são mais eficazes em que os professores funcionem mais como 
treinadores do que como professores. Isto ocorre especialmente nas unidades 
referentes ao Controle Emocional, a Tomada de Decisões , as Habilidades 
Sociais e a Assertividade , onde provavelmente encontrem melhores 
resultados  se utilizamos uma combinação de instrução, demonstração , 
prática , retroalimentação e reforço social.  

   
 ⇒⇒⇒⇒INSTRUÇÃO : Consiste em enfatizar a importância da habilidade a que nos estamos 

referindo, assim como aqueles aspectos de especial relevância para sua aquisição. 
 
  ⇒⇒⇒⇒DEMONSTRAÇÃO: Meio pela qual se apresenta aos alunos um modelo eficaz de como se 

deve desenvolver tal habilidade. Esta execução pode ocorrer a cargo do professor, mas o ideal é 
que seja um companheiro dos alunos que a realize. A esta estratégia se denomina "modelar". 

 
 ⇒⇒⇒⇒PRÁTICA: Com ela se pretende que os alunos ensaiem a habilidade      treinada. Uma forma 
fácil de fazê-lo é pedir aos alunos que representem situações . Específicas de onde se devem 
aplicar habilidades ensinadas.( Ver o Ensaio Condutual" em anexo).  
 
⇒⇒⇒⇒RETROALIMENTAÇÃO E REFORÇO SOCIAL: Este processo consiste em dar 
informação aos  alunos sobre a habilidade realizada. É muito importante priorizar o reforço dos 
aspectos positivos dessa execução, antes de criticar o negativo, para assim conseguir uma 
motivação positiva face a participação. 
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Como parte do programa , os estudantes participam de um "Projeto de 
Aperfeiçoamento Pessoal”,  que  constitui uma oportunidade de trabalhar a 
longo do programa no ajustamento de alguma habilidade ou conduta pessoal 
específica. Aos estudantes se pedirá que dividam um objetivo global que se 
hajam proposto em uma série de submetas semanais, de forma que podem ir 
moldando gradualmente sua própria conduta e avaliando seus processos 
semanais. Alguns alunos talvez necessitem ajuda na hora de selecionar uma 
meta realista que possa ser alcançada e avaliada. Na medida do possível, os 
professores deverão estar atentos para controlar o processo que cada aluno 
experimenta semanalmente. Se o programa se aplicar como um módulo 
intensivo, pode ser necessário estender o "Projeto de Aperfeiçoamento Pessoal" 
.  

 
 
 

3.7. Princípios Gerais: 
Independente das técnicas que se utilizem em cada uma das sessões,  os 
seguintes princípios gerais são úteis aos professores que têm aplicado este 
programa: Estimular a discussão ativa entre os alunos;  Dirigir os debates 
para assegurar que os pontos principais  sejam tratados e  toda a informação 
errônea corrigida;  Animar e reforçar positivamente os estudantes para 
participar de todas as atividades;  Sempre que possível , tratar as questões  
ou problemas sugeridos pelos  alunos;  Motivar a participação dos alunos. 
 

3.8. Regras  Básicas: 
Geralmente é uma boa idéia estabelecer uma regras básicas explícitas em 
todas as classes do programa que se diferenciam de outras classes 
tradicionais. As seguintes normas básicas  têm sido utilizadas nos estudos de 
avaliação:    A todos se deve dar a oportunidade de participar;  Falar com 
cada um. Ainda pode ser melhor permitir que os alunos intervenham 
livremente quando têm algo a dizer , algumas vezes , sobretudo em turmas 
grandes , é necessário dizer que levantem a mão para evitar que falem todos 
ao mesmo tempo;  Todos são livres para expressar suas opiniões ou 
participar das atividades da turma sem estar sujeitos a críticas; ninguém deve 
ser obrigado a participar se realmente não quer , ainda que todo mundo seja 
motivado a fazê-lo;  tudo que se trate na turma deve ser confidencial. Estas  
regras podem não ser adequadas a  todas as condições. Poderão se 
modificadas para adequar-se as situações particulares. 
 
 

3.9.Técnicas de Trabalho Grupal 
 

 Apresentamos  a seguir uma série de técnicas de trabalhos em grupo 
que podem resultar   muito úteis para desenvolver a maior parte das sessões. 
 
Torvelinho de idéias 
 Seu objetivo é promover a produção de idéias. Parte  de uma questão 
ou problema  traçado de forma   clara. A forma fundamental da técnica é que 
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cada  pessoa  contribua com total liberdade  tantas idéias quanto possível ; 
toda a idéia sugerida é admitida e a crítica  ou valorização se deixa para 
depois, quando não surgirem novas idéias. 
 
Phillips  6.6 
 Esta técnica é útil para promover rapidamente a participação de todos 
os membros do grupo. O procedimento consiste em dividir a classe em 
grupos de seis pessoas para que discutam durante seis minutos uma questão 
e tirem suas conclusões. Uma vez finalizado o tempo se  destina  a cada 
grupo um minuto para que seu porta voz exponha os resultados do debate e 
se inicia a discussão das conclusões com toda a turma. 
 
Debate 
 É uma técnica apropriada para a troca de idéias e pode contribuir para 
promover a tolerância  uma vez que cada participante tem a oportunidade de 
expor seu ponto de vista e considerar  o ponto de vista dos demais. A técnica 
consiste em que  pessoas que tenham posturas diferentes quanto a um tema 
discutam na turma, tendo  o restante que posicionar-se. 
 
Role  Playing ou ensaio condutual 
 Se trata de representar situações da vida real com a finalidade de 
treinar as habilidades necessárias para afrontá-las adequadamente. Se deve 
explicitar a situação ou caso concreto que se vai tratar e se distribuem os 
papéis  dos personagens entre os participantes. Na representação  se deve 
procurar  a naturalidade, o realismo , a expressividade e adequação ao papel 
atribuído. 
 
 

4. Procedimentos dos Projetos de Pesquisas, de  Extensão e de Intervenção Social 
 

4.1. Equipe de Trabalho 
 Nome Formação Função no 

Programa 
Instituição 
de origem 

1 Thomé Eliziário Tavares Filho Doutor em Psicologia Coordenador UFAM 
2 Ariza Maria Moncada de Carvalho Tavares Psicóloga e Pedagoga Sub-Coordenadora UFAM 
3 Almir Ribeiro Engenheiro Ambiental Palestrante e Ministrador de Oficina. MASF 
4 Dulceguai Braga Educação Artística  Ministrador de Oficina. MASF 
5 Edward Cardoso Economista Palestrante e Ministrador de Oficina. MASF 
6 Fátima de França da Costa Técnica em Prevenção de Drogas Colaboradora ONG RIO 
7 José Luiz Ferreira Lopes Júnior Engenheiro Químico Palestrante e Ministrador de Oficina. MASF 
8 Leandro Schneider Engenheiro Ambiental Palestrante e Ministrador de Oficina. MASF 
9 Luciana Schneider Ferreira Lopes Teóloga Coordenadora de Oficina MASF 
10 Mariana Machado Ribeiro Arquiteta Palestrante e Ministrador de Oficina. MASF 
11 Nathália Schneider Pedagoga Palestrante e Ministrador de Oficina. MASF 
12 Neide Machado de Souza Terapêuta Ocupacional Palestrante e Ministrador de Oficina. MASF 
13 Paulo Henrique Teixeira de Souza Educação Física Palestrante e Ministrador de Oficina. MASF 
14 Rafael de França Baptista Técnica em Prevenção de Drogas Colaborador ONG RIO 
15 Regivaldo Firmino da Silva Advogado Palestrante e Ministrador de Oficina. MASF 
16 Roseni Machado Pedagoga Palestrante e Ministrador de Oficina. MASF 
17 Sonia Virginia Cardoso Schneider Pedagoga Palestrante e Ministrador de Oficina. MASF 
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4.2. Elenco das Palestras das Habilidades de Vida 
4.2.1. Cigarro – Paulo Henrique Souza; 
4.2.2. Álcool  –   Neide Machado Souza;  
4.2.3. Outras Drogas – Roseni Machado; 
4.2.4. Auto – Estima – Mariana Machado Ribeiro; 
4.2.5. Tomada de Decisões – José Luiz Ferreira Lopes Júnior; 
4.2.6. Persuasão e Pensamento Independente – Nathália Schneider; 
4.2.7. Controle Emocional – Edward Cardoso; 
4.2.8. Habilidades de Comunicação – Sonia Virginia Cardoso Schneider; 
4.2.9. Habilidades Sociais – Regivaldo Firmino da Silva; 
4.2.10. Assertividade – Carlos Leandro Schneider; 
4.2.11. Tolerância e Cooperação – Ariza Maria Moncada de Carvalho Tavares; 
4.2.12. Atividades Ocupacionais – Almir Ribeiro. 
 
 

4.3. Oficinas Artísticas 
4.3.1. Dança – Ariza Maria Moncada de Carvalho Tavares; 
4.3.2. Teatro – Neide Machado; 
4.3.3. Canto Musical – Dulceguai Braga; 
4.3.4. Jogos Lúdicos -  Paulo Henrique Teixeira de Souza. 
 

4.4. Oficinas de Orientações Psicossociais 
4.4.1. Orientações Jurídicas – Regivaldo Firmino da Silva; 
4.4.2. Orientações para Casais – Sonia Virginia Cardoso Schneider; 
4.4.3. Orientações  para dependentes químicos – Thomé E. Tavares Filho. 

 
4.5. Atendimentos de Ações Sociais. 

4.5.1. Distribuição de brinquedos, livros e material escolar – 
Luciana Schneider Ferreira Lopes. 

 
5. Cronograma das Atividades da Pesquisa e da  Extensão Universitária 

Identificação da Etapa Inicio  Término  
1 Elaboração do ICVHV Inventário de Crenças, 

Valores e Habilidades para Viver. 
13/08/2013 30/08/2013 

2 Elaboração do Programa de Intervenção Social 
sobre Crenças, Valores e Habilidades para Viver. 

02/09/2013 30/09/2013 

3 Treinamento e Capacitação de 14 Técnicos  que 
aplicarão o ICVHV. 

08, 15, 22/09/2013 29/09/2013. 

4 Aplicação do Estudo Piloto do ICVH e do Programa 
de Intervenção Social. 

06/10/2013 31/10/2013 

5 Aplicação do Programa de Intervenção Social sobre 
Crenças, Valores e Habilidades para Viver. 

21/11/2013 24/11/2013 

6 Aplicação da segunda etapa do ICVH como teste 
principal. 

27/10/2013 04/11/2013 

7 Tabulação dos Resultados da Pesquisa. 28/11/2013 30/11/2013 

8 Apresentação e Publicação do Relatório dos 
Projetos de Pesquisa e de Extensão Universitária. 

19/12/2013 21/12/2013 
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6. METODOLOGIA DAS PESQUISAS 

 
 

6.1. Tipo de Pesquisa 
Trata-se de uma Pesquisa Ação de Intervenção Social aplicada a jovens que 
se encontram em áreas de riscos, junto às Favelas no entorno do bairro de 
Honório Gurgel, zona norte da Cidade do Rio de Janeiro.  A  Pesquisa Ação,  
segundo Kemmis e McTaggart  (1988),  significa planejar, observar, agir e 
refletir de maneira mais consciente, mais sistemática e mais rigorosa o que 
fazemos na nossa experiência diária. E ao escolhermos essa metodologia, 
entendemos que se coaduna perfeitamente com os objetivos traçados no que 
cerne ao trabalho e a proposta que ora nos propusemos, para alcançarmos 
com os objetivos alvejados. 

 
6.2. Local da Pesquisa 

A pesquisa e o Programa de Intervenção Social fundamentado nas  Crenças, 

Valores e Habilidades para Viver  foi aplicado  a um grupo amostra de 60 
jovens  na faixa etária entre 18 a 35 anos,  de ambos os sexos, pertencentes 
às famílias de baixa renda que se encontram nas áreas de risco, nas favelas 
no entorno do bairro de  Honório Gurgel, zona norte na cidade do Rio de 
Janeiro, e que são alunos da Vila Olímpica Félix  Mieli Venerando, da 
Secretaria Municipal de Exportes e Lazer da Prefeitura Municipal do Rio de 
Janeiro. Os referidos sujeitos da amostra são moradores da Comunidade de 
Honório Gurgel e seu entorno, que concentra um aglomerado de favelas, 
onde habitam cerca de 5 mil famílias do nível social de baixa renda, 
considerado pela Polícia Militar como área onde se prolifera a onda de 
roubos;  agressões;  uso, dependência e tráfico de drogas; e criminalidade 
com incidências de sequestros, latrocínios e homicídios. A referida área 
como lócus da pesquisa também é marcado pela extrema pobreza de seus 
moradores, vitimados pela exclusão social e todo o tipo de problemas sócio-
demográficos que envolve a deficiência nos sistemas de educação, habitação, 
transporte, alimentação e infra-estrutura. 

 
6.3. Sujeitos da Amostra 

Se constituem em sujeitos da amostra um grupo de  60 jovens de ambos os 
sexos  na faixa etária entre 18 a 35 anos  anos,   pertencentes às famílias de 
baixa renda que se encontram nas áreas de risco junto à comunidade de 
Honório Gurgel e entorno, matriculados na Vila Olímpica Félix Miele 
Venerando em Honório Gurgel, da Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer, da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.  

 
 
 
 
 
 



32 
 

 
 

6.4. Instrumentos de Medidas 
Para a coleta de dados nas  Pesquisas de Estudo Piloto, quanto na 

Pesquisa Principal, e na Pesquisa Final após o treinamento e capacitação dos 
17 técnicos aplicadores dos Questionários e Programa de Intervenção Social 
construímos como instrumento de medida a ECVHV – Escala de  Crenças, 
Valores e  Habilidades para Viver, baseado na Escala de Schwartz (1992), 
que  supõe um ampliação e revisão da escala de Rockeach que   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 preferenciais  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.  O mesmo 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 no 
Brasil em 1997, sem nos apresentar nenhum problema de adaptação. O 
questionário por si é objetivo, de fácil assimilação e de grande relevância em 
seu conteúdo, envolvendo uma maior abrangeria das variáveis mais 
significativas para se analisar os valores em qualquer  situação e ambiente  
geográfico. 

Na transposição didática-pedagógica para o ECVHV Escala  de 
Crenças, Valores e Habilidades para Viver,  classificamos  as 56 variáveis 
cognitivas e motivacionais  da Escala de Schwartz (1992), tanto dos Valores 
Instrumentais (30) e dos Valores Finais (26), e os agrupamos por afinidade 
conceitual em (9) nove Domínios de Auto-Estima; Tomada de Decisões; 
Persuasão e Pensamento Independente; Controle Emocional; Habilidades de 
Comunicação e de Relacionamentos Humanos; Habilidades Sociais; 
Assertividade; Tolerância e Cooperação,; e Atividades Ocupacionais, cujas 
categorias representam as ferramentas básicas e fundamentais para efeito de 
ajustamento e  capacitação individual  no processo significativo da inclusão 
social fundamentados nas Crenças, Valores e Habilidades para Viver. 

 
 

6.5. Tratamento Estatístico da Pesquisa 
Para alcançarmos com os objetivos que nos propomos na Pesquisa,    

utilizamos a Análise Descritiva  que nos permitiu  conhecer quais são as 
Crenças e os Valores com médias mais significativas para os  sujeitos da 
amostra;  e utilizando a Análise Fatorial examinamos como essas Crenças 
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e Valores  se estruturam em dimensões mais gerais; e nos utilizando da 
Análise de Variância descobrimos  em que medida essas Crenças e 
Valores mais significativos se relacionam com  a aquisição de Habilidades 
para Viver.  O método de análise que utilizamos foi o de “componentes 
principais”, desenvolvido por Hotelling (1933).  O critério  de rotação que 
utilizamos  foi  o de  “Varimax”, desenvolvido por Kaiser (1958). Com 
esse método analisamos  os  grupos de valores independentes e  analisamos   
a estrutura dos valores em cada sujeito da amostra, e em que medida os 
mesmos desempenham as funções de desenvolver o potencial das 
habilidades sociais nos sujeitos da amostra. Todas as análises estatísticas 
foram  efetuadas através do programa informático SPSS. 
 

 
6.6. Tratamento Ético da Pesquisa 

Considerando que a Pesquisa envolve seres humanos, 
encaminhamos o presente Projeto à apreciação do Comitê de Ética da 
Universidade Católica de Petrópolis, que emitiu  Parecer Favorável, 
conforme CAAE 20869813.0.0000.5281. Cada sujeito que respondeu a  
ECVHV – Escala de Crenças, Valores e Habilidades para Viver, recebeu e 
assinou  o TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 
6.7. Procedimento da Pesquisa 

6.7.1. Treinamento dos Aplicadores  
Preparação de 17 profissionais entre  Psicólogos, Assistentes Sociais,   

Pedagogos e Terapêuticas Ocupacionais, que foram  os aplicadores da 
ECVHV Escala de Crenças, Valores e Habilidades para Viver, 
inicialmente no Estudo Piloto, quanto no Teste Principal e pela terceira vez 
no Teste Definitivo junto ao Grupo de 60 sujeitos da Amostra.  
 
6.7.2. Pesquisa Piloto  

A utilização  da ECVHV Escala de Crenças, Valores e 
Habilidades para Viver,   foi  aplicado  inicialmente como Estudo Piloto à 
um grupo amostra de 60 jovens na faixa etária de 18 a 35 anos, de ambos os 
sexos, matriculados na Vila Olímpica Félix Miéli Venerando em  Honório 
Gurgel, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer da Cidade do Rio de 
Janeiro.  

 
6.7.3. Aplicação do Programa de Intervenção Social Habilidades para 
Viver -Com a participação de 17 profissionais técnicos, se aplicou  o 

Programa de Intervenção Social fundamentado nas Crenças, Valores e  
Habilidades para Viver, a uma população amostra de 60 jovens  na faixa 
etária entre 18 a 35 anos, de ambos os  sexos, matriculados na  Vila 
Olímpica Félix Miéli Venerando em  Honório Gurgel, da Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer da Cidade do Rio de Janeiro. O Programa é 
constituído por 12 Palestras de Promoção de Saúde e Habilidades de Vida, 
constituída de Informações sobre os perigos do uso e dependência do 
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Cigarro, do Alcool e outras drogas; sobre Auto-Estima; Tomada de 
Decisões; Persuasão e Pensamento Independente; Controle Emocional; 
Habilidades de Comunicação e de Relacionamentos Humanos; Habilidades 
Sociais; Assertividade; Tolerância e Cooperação; e Atividades 
Ocupacionais. Para atrair o público alvo, como estratégia se organizou 3 
Oficinas Artísticas de Danças, Canto Musical e Teatro;  Três Oficinas de 
Orientações Psicossociais para Dependentes Químicos; Pessoas com 
Transtornos Emocionais, e Casais em conflitos. Também houve distribuição 
de livros didáticos, material escolar e roupas. No intervalo das duas 
primeiras palestras, antes das Oficinas, foi oferecido aos participantes um 
coquetel. Essa Programação de Pesquisa, Extensão e Intervenção Social foi 
desenvolvida nos dias 06, 13, 20 e 27/10  no horário das 09 às 12 horas no 
Auditório da MASF-RIO (ONG Não Governamental que coordena 
Programas de Intervenção e Enfrentamento contra o desvio social nas 
favelas). A MASF-RIO se situa na Rua Ururaí, 1236 – Honório Gurgel, na 
Cidade do Rio de Janeiro. 

 
 
6.7.4. Pesquisa Principal  

Após a aplicação da Pesquisa Piloto e do Programa de Extensão e de 
Intervenção Social, aplicamos a  ECVHV Escala de Crenças, Valores e 
Habilidades para Viver, ao mesmo Grupo Amostra, com a finalidade de se 
verificar em que medida o referido Programa Sócio-Educativo e de 
Intervenção Social atua na formação e nas mudanças de atitudes de jovens 
que sobrevivem em comunidades carentes nas áreas de riscos, considerado 
como ambiente de sub-cultura. Essa Pesquisa Principal realizou-se no dia 27 
de Outubro de 2013, no horário das 09 às 12 horas no auditório da MASF-
RIO. 

 
6.7.5. Pesquisa Final   

Com o objetivo de se avaliar o nível de estabilidade das mudanças 
ocorridas após a Pesquisa Principal e por efeito do Programa de Intervenção 
Social, convocamos novamente  os mesmos 60 participantes para aplicarmos 
pela 3ª vez a  Escala de Crenças, Valores e Habilidades para Viver 
(ECVHV). O Evento foi realizado no Auditório da MASF-RIO no domingo, 
às 09 horas do dia 17 de Novembro de 2013.   Antecedendo a aplicação da 
Escala, ministramos a Palestra intitulada: “Habilidades de Vida como meio 
para se obter Qualidade de Vida”.  
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7. Apresentação das Tabelas e dos Resultados da Pesquisa 
 
Tabela 01 - Análise dos Sistemas de Crenças e Valores Finais, como metas 
preferenciais de existência desejada, com médias nas três (3) distintas Pesquisas, 
aplicadas ao mesmo Grupo Participante como Amostra.  
Valores Finais 
 

Pesquisa de Estudo 
Piloto 

 
N=60 

Pesquisa Principal 
 
 

N=60 

Pesquisa 
Final 

 
N=60 

 Média Número  
de Ordem 

Média Número 
de Ordem 

Média Número  
de  
ordem 

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

4,68 
5,04 
3,53 
4,74 
4,87 
4,47 
4,71 
4.74 
3,69 
5,50 
5,13 
3,59 
4,37 
4,98 
3,62 
4,71 
5,89 
4,33 
4,28 
4,85 
3,55 
5,43 
5,17 
5,37 
3,89 
5,11 
4,38 
5,33 
5,13 
4,67 

 

19 
2 

29 
16 
13 
6 

18 
8 

28 
2 
9 

30 
23 
12 
26 
7 
1 

24 
6 

14 
27 
3 
7 
4 

25 
10 
22 
5 
8 

20 

4,46 
5,39 
2,14 
4,03 
5,21 
3,64 
4,13 
4,47 
3,49 
5,58 
5,51 
3,47 
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 

19 
7 
30 
23 
9 
25 
22 
18 
26 
4 
6 
27 
15 
5 
29 
16 
1 
20 
14 
13 
28 
2 
10 
17 
24 
8 
21 
3 
12 
11 

4,28 
5,11 
3,37 
4,93 
4,95 
4,83 
4,81 
4,68 
3,42 
5,48 
5,15 
3,01 
4,58 
4,91 
3,33 
4,36 
6,01 
4,32 
4,99 
4,87 
3,54 
5,91 
5,28 
5,62 
3,77 
5,28 
4,42 
5,53 
5,48 
5,12 

24 
11 
27 
14 
13 
17 
18 
19 
26 
05 
10 
30 
20 
15 
29 
22 
01 
23 
12 
16 
28 
02 
07 
03 
25 
08 
21 
04 
06 
09 
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Tabela 02. Análise dos Sistemas de Crenças e Valores Finais, como metas 
preferenciais de existência desejada, com médias nas três (3) distintas Pesquisas, 
aplicadas ao mesmo Grupo Participante como Amostra.  
 

Pesquisa de Estudo Piloto 
 

N=60 

Pesquisa Principal 
 

N=60 

Pesquisa 
Final 
N=60 

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

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. 
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  Sentido  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. 

1. Um mundo em paz. 
2. Segurança familiar.  
3. União com a natureza.  
4. Amizade verdadeira. 
5. Sentido de vida. 
6. Mundo de beleza. 
7. Reconhecimento social. 
8. Sabedoria. 
9. Justiça social. 
10. Bons modos. 
11. Harmonia interior. 
12. Amor maduro. 
13. Liberdade 
14. Prazer.  
15. Auto-respeito. 
16. Autodisciplina. 
17. Vida espiritual. 
18. Sentido de Pertinência. 
19. Ordem social. 
20. Segurança nacional. 
21. Autoridade. 
22. Criatividade. 
23. Respeito pela tradição 
24. Igualdade. 
25. Vida variável. 
26. Vida excitante. 
27. Poder social. 
28. Desapego. 
29. Trocar favores. 
30. Riquezas. 
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Tabela 03 – Análise dos Sistemas de Crenças e Valores Instrumentais, como 
modos de Condutas desejadas,  com médias nas três (3) distintas Pesquisas, 
aplicadas ao mesmo Grupo Participante como Amostra.  
 
 
Valores Instrumentais 
 

Estudo Piloto 
 

N=60 

Pesquisa Principal 
 

N=60 

Pesquisa 
Final 
N=60 

  
Média 

Número 
de 

Ordem 

Média Número 
de 

Ordem 

Média Número 
de 

Ordem 

 
1. Ser Independente 
2. Ser Moderado 
3. Ser leal 
4. Ser ambicioso 
5. Ser  tolerante 
6. Ser humilde 
7. Ser audacioso 
8. Preservar o meio 
9. Ser influente 
10. Honrar aos pais 
11. Escolher as metas 
12. Ter saúde 
13. Ser capaz 
14. Aceitar a vida como é 
15. Ser honesto 
16. Preservar a imagem  
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 

 
4,41 
3,73 
4,86 
3,03 
4,03 
4,83 
3,81 
5,41 
3,31 
5,54 
4,91 
5,22 
4.81 
3,79 
5,52 
4,71 
5,17 
5,74 
4,83 
4,19 
3,95 
5,25 
2,54 
3,57 
3,97 
4,67 

 
 

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

 
4,11 
3,74 
5,55 
2,91 
4,44 
5,66 
3,73 
5,56 
3,67 
6,45 
5,45 
5,85 
5,31 
4,33 
5,57 
4,73 
5,71 
5,47 
5,03 
4,01 
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 
 

 
4,21 
3,74 
5,03 
2,89 
4,54 
5,17 
3,34 
5,64 
3,09 
5,83 
4,99 
5,26 
4,64 
3,44 
5,54 
4,85 
5,25 
5,91 
5,11 
4,46 
4,35 
5,46 
2,81 
3,87 
4,72 
5,83 

 
19 
21 
11 
25 
16 
09 
23 
04 
24 
02 
12 
07 
15 
22 
05 
13 
08 
01 
10 
17 
18 
06 
26 
20 
14 
03 
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Tabela 04  - Análise do Sistema  de Crenças e Valores Instrumentais, como modos 
de Condutas desejadas,  classificadas prioritariamente por médias nas três (3) 
distintas Pesquisas, aplicadas ao mesmo Grupo Participante como Amostra.  
 

Estudo Piloto 
 

N=60 

Pesquisa Principal 
 

N=60 

Pesquisa 
Final 
N=60 

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

1. Honrar aos pais 
2. Ser limpo. 
3. Ter saúde. 
4. Ser responsável. 
5. Ser obediente. 
6. Ser humilde. 
7. Ser honesto. 
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. 

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

 
     Apresentamos a seguir os  resultados das aplicações das Pesquisas distintas  do 

Estudo Piloto,  da Pesquisa Principal e Pós-Principal,   com utilização da ECVHV – 
Escala de Crenças, Valores e Habilidades para Viver, em que participaram o mesmo 
Grupo de  60 pessoas  de ambos os sexos, na faixa etária entre 18 a 35 anos, 
matriculados na Vila Olímpica Félix Miele Venerando da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Os referidos jovens são 
moradores da Comunidade de Honório Gurgel e seu entorno, que concentra um 
aglomerado de favelas, onde habitam cerca de 5 mil famílias de  baixa renda, 
considerado pela Polícia Militar como área vermelha marcada pela extrema violência 
com roubos  e furtos de veículos; vandalismo; condutas contra normas;  agressões;  uso, 
dependência e tráfico de drogas; e criminalidade com incidências de sequestros, 
latrocínios e homicídios. A referida área como lócus da pesquisa também é marcado 
pelas condições sociais de extrema pobreza de seus moradores, vitimados pela exclusão 
social e todo o tipo de problemas sócio-demográficos que envolve a deficiência nos 
sistemas de educação, habitação, transporte, alimentação e infra-estrutura. 

 
O Estudo Piloto foi aplicado no dia 06 de outubro de 2013, na parte matutina no 

auditório da MASF-RIO (ONG não governamental), antes da realização dos Projetos de 
Extensão e de  Intervenção Social acerca das  Crenças, Valores e Habilidades para 
Viver. O Estudo Piloto foi desenvolvido com o objetivo de se identificar e pontuar  o 
sistema das crenças e valores dos sujeitos da amostra, vivenciados em ambiente de sub-
cultura, alinhados com os estudos de Cohen (l955), Matza e Sykes (l961), e após a 
realização dos Projetos de Extensão e de Intervenção Social, aplicam os a Pesquisa 
Principal no dia 27 de Outubro de 2013, no turno matutino, no mesmo local situado na 
Rua Ururaí, 1236, na comunidade de Honório Gurgel, zona norte da cidade do Rio de 
Janeiro,  se aplicou novamente a referida Escala para o mesmo Grupo de Amostra, com 
o objetivo de se mensurar em que medida o Programa de Intervenção Social influencia 
na formação e mudanças de atitudes na estruturação de crenças e valores dos sujeitos da 
amostra. 

 
Com o intuito de se obter os resultados elaboramos quatro  (4) tabelas de análises 

descritivas e fatoriais, classificando as médias significativas das 56 variáveis das crenças 
e valores. Utilizamos a escala de Schwartz (1992), que classificou 30 Valores Finais 
como metas preferenciais de existência, e 26 Valores Instrumentais como modos 
preferenciais de condutas. As 56 variáveis das Crenças e Valores Finais e Instrumentais, 
através das análises Fatoriais,  por similaridades e afinidades conceituais foram 
agrupadas nas Categorias por áreas de Domínios no que cerne às Habilidades de Vida, 
rigidamente organizadas  em  Auto-Estima;  Tomada de cisões;  Persuasão e Pensamento 
Independente;  Controle Emocional; Habilidades de Comunicação;  Habilidades Sociais; 
Assertividade; Tolerância e Cooperação; e Atividades Ocupacionais. 

 
Nas  Tabelas  01 e 02, em que se apresenta o elenco dos  30 Valores Finais, 

como metas preferenciais de existência,  na organização do Sistema de Crenças e 
Valores dos 60 sujeitos participantes da amostra, verificamos que, após a aplicação do 
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estudo piloto, mediada com a realização do Programa de Intervenção Social,  ao 
aplicarmos a Pesquisa Principal com utilização da mesma Escala utilizada no Estudo 
Piloto,  constatamos várias alterações nas respostas correspondentes às mudanças  de 
atitudes, resultando na reestruturando do sistema de crenças e valores dos sujeitos da 
amostra, por efeito da aplicação do Programa sócio-educativo e de Intervenção Social. 

 
           Estudos de Cohen (l955), Matza e Sykes (l961), definem  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 à 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 hedonistas e  anti-
sociais. Alguns aspectos devem ser observados nesse contexto sub-cultural, e 
segundo os autores, 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; Em decorrência 
desse empobrecimento de recursos, a definição de seus sistemas de  valores dão mais 
ênfase a um estilo de vida  hedonista e  de desapego social.  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 quanto ao suprimento das  necessidades 
pessoais de equilíbrio sócio-financeiro, e a visão do  futuro  é caracterizada  pelo 
ceticismo e  pela  indiferença  social.  
 

Acompanhando a lógica segundo os estudos de Cohen (l955), Matza e Sykes 
(l961), na aplicação da ECVHV, constatamos que os sujeitos da amostra, no estudo 
piloto, pontuaram com médias altas suas principais crenças e valores configuradas como 
hedonistas, e após a realização do Programa de Intervenção Sócio-Educativo, as 
referidas médias foram pontuadas mais baixas, com comprovação empírica dos efeitos 
do Programa para a adequação social das condutas. Como exemplo podemos registrar as 
médias das seguintes variáveis: Poder Social inicialmente com a média 3,53 e depois 
com a média 2,14;  Prazer  inicialmente com a média 4,74 e depois com a média 4,03; 
Vida Excitante  inicialmente com a média 3,69 e depois com a média 3,47;  Riquezas 
inicialmente com a média 3,59 e depois com a média 3,47; Desapego inicialmente com a 
média 3,55 e depois com a média 3,14; Uma Vida Variável inicialmente com a média 
3,89 e depois com a média 3,69; Autoridade inicialmente com a média 4,38 e depois 
com a média 4,27. 

 
 
Na tabela 02, na classificação das médias decrescente, em que se define o padrão 

dos valores finais dos sujeitos da amostra, na ordem de 1 a 30, os sete (7) primeiros 
valores do estudo piloto com pontuações mais altas figuram:  um mundo em paz, 
harmonia interior, sentido de vida, segurança familiar, união com a natureza, amizade 
verdadeira, vida espiritual e amor maduro. No teste definitivo após a aplicação do 
Programa de Intervenção Social, os sete primeiros valores figuram na seguinte ordem: 
Um mundo em paz, segurança familiar, amizade verdadeira, sentido de vida, auto-
respeito, bons modos e harmonia interior.   
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Comparando os dois momentos de aplicação da ECVHV (Escala de Crenças, 
Valores e Habilidades de Vida), constatamos que no sistema de valores dos  sujeitos da 
amostra, manteve-se no mesmo nível, nas duas ocasiões o valor “Um mundo em paz”, 
que nos parece como uma crença altamente desejada na comunidade, uma vez que o 
ambiente é tomado pela extrema violência entre seus moradores, fator estressante que 
gera insegurança, medo e pavor. Uma vez aplicado o Programa de Intervenção Social, a 
variável Segurança Familiar, que no primeiro teste se mantinha em 4º lugar, no teste 
final sobe para o 2º lugar; a Amizade Verdadeira que no 1º teste se mantinha em 6º 
lugar, no teste final sobe para o 3º lugar; o Sentido de Vida que no 1º teste se mantinha 
em 3º lugar, no teste final desce para o 4º lugar; a Harmonia Interior que no 1º teste se 
escalonava em 2º lugar, no teste final desde para o 7º lugar. 

 
Observamos também na Tabela 01 que os Valores Pró-Sociais como Sentido de 

Vida; Bons Modos; Segurança Nacional; Auto-Respeito; Auto-Disciplina; Segurança 
Familiar; Sabedoria e Justiça Social tiveram médias baixas no Estudo Piloto, e na 
segunda aplicação definitiva, após a realização do Programa de Intervenção Social, as 
referidas médias se elevaram. 

 
Ao analisarmos as crenças e valores dos sujeitos da amostra, observamos que nas 

duas ocasiões, as metas preferenciais de existência se denotaram motivacionalmente nos 
desafios ambientais; em questões de ordem pessoais; em questões de naturezas afetivas; 
e no sentido de direcionalidade da própria vida. 

 
Como resultados significativos  da aplicação do Programa de Intervenção Social, 

constatamos que no sistema dos sete (7) primeiros valores dos sujeitos da amostra, surge 
as variáveis Auto-Respeito e  Bons Modos, e conforme constatamos, essas variáveis 
inicialmente não figuravam na escala das crenças e valores dos sujeitos da amostra. Esse 
resultado é uma prova inequívoca dos efeitos positivos do Programa de Intervenção 
Social, visto que as variáveis Auto-Respeito e Bons Modos, representam ferramentas 
utilizadas na Terapia Cognitiva Comportamental para integração da personalidade, 
ajustamento e adequação social face aos transtornos comportamentais.  Por outro lado, 
as citadas variáveis, também são utilizadas para a inclusão escolar de sujeitos portadores 
de condutas típicas (transtornos neurológicos, psiquiátricos e comportamentais). Nessa 
perspectiva, Auto-Respeito e Bons Modos, são peças fundamentais na prática clínica e 
nas práticas educativas, que visam a promoção de saúde, o ajustamento individual e a 
inclusão social. 

 
Ainda nas  Tabelas  01 e 02, em que se apresenta os resultados da Pesquisa Pós-

Principal, desenvolvida com o intuito de  avaliarmos o nível de estabilidade das 
mudanças ocorridas  depois da aplicação do Programa de Intervenção, constatamos que 
as crenças sobre Um Mundo em paz; Segurança Familiar; Sabedoria; Autoridade; Vida 
Excitante; Desapego e Reciprocidade de Favores mantiveram as mesmas médias na 
escala de Crenças e Valores Finais como metas preferenciais de existência. As demais 
variáveis que representam as habilidades de vida da amostra, mantiveram suas médias, 
mantendo assim o mesmo nível de estabilidade, após aplicarmos o Programa de 
Intervenção Social.   
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As mudanças ocorridas foram verificadas nas médias da variável União com a 
Natureza, que após a aplicação do Programa de Intervenção obteve a média 4,69 se 
fixando em 17º lugar na escala das crenças e valores, e na terceira testagem da Escala 
ECVHV com a média 5,62 subiu  para o 3º  lugar. Uma outra constatação diz respeito à  
variável Prazer, que após a aplicação do Programa de Intervenção obteve a média 4,03 
se fixando em 23º lugar na escala das crenças e valores, e na terceira testagem da Escala 
ECVHV com a média 4,93 subiu  para o 14º   lugar. De igual modo, a variável Vida 
Espiritual, que após a aplicação do Programa de Intervenção obteve a média 3,64 se 
fixando em 25º º lugar na escala das crenças e valores, e na terceira testagem da Escala 
ECVHV com a média 4,83 subiu  para o 17º   lugar. 

 
Nesse sobe e desce na escala das Crenças e Valores como guias para as 

habilidades de vida, considerando outrossim  o poder de interferência da Cognição 
Social verificamos que  as variáveis União com a Natureza, Prazer e Vida Espiritual  
subiram na escala das Habilidades para Viver.  

 
Na perspectiva desses resultados, consideramos os Estudos de Festinger (1967), 

autor da  Teoria da Dissonância Cognitiva, provocada pelo conhecimento adquirido, que 
rompendo com o senso comum, leva a pessoa a tomar novas atitudes, definindo assim o 
seu estilo de vida. Do mesmo modo, Abraham Maslow (1959) assegura que o 
conhecimento adquirido, além de promover a educação da pessoa em formação, 
hierarquicamente define os seus valores numa linhagem de auto-realizações. 

 
Embasado nesses estudos, e considerando os resultados acima apresentados, 

podemos considerar os efeitos de auto-aperfeiçoamento.   União com a Natureza, 
Prazer e Vida Espiritual, são variáveis   significativas tanto na formação quanto nas 
mudanças de atitudes, relacionadas com o bem-estar físico, social e ambiental.  

 
Nas  Tabela  03 e 04, se  pontuam as médias dos Valores Instrumentais, como  

modos preferenciais de condutas desejadas. Ao analisarmos os resultados das referidas 
tabelas, nos aportamos nos estudos de Shaw e McKay (1942), definiram as chamadas 
Teorias da Herança Cultural, caracterizadas pelas chamadas “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. Nessa perspectiva, a má formação da conduta é 
adquirida por interação social, transmitida através de uma população marginal, onde o 
foco de Valores predispõe coletivamente às infrações sociais. 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. 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. 
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Nas 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 
na 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. 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 anti-cultura 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 sócio-econômico 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.  
 

Ao analisarmos a Tabela 03 das crenças e valores Instrumentais,  destacamos 
quatro (4) variáveis que caracterizam as condutas  individuais dos sujeitos de nossa 
amostra, e que  enquadram nos estudos de Shaw e McKay (1942).  A Pesquisa  
apresenta resultados diferenciados no Estudo Piloto onde as médias foram altas, e na 
Pesquisa Principal  após a aplicação do Programa de Intervenção  aparecem  medias 
mais baixas.  Ser Independente inicialmente com a média 4,41  e depois com a média 
4,11;  Ser Audacioso,   inicialmente com a média 3,81  e depois com a média 3,73; 
Gozar a Vida  inicialmente com a média 4,19 e depois com a média 4,01.  

 
Constatamos também na Tabela 03 referente ao modo de condutas, que as 

crenças e os valores de natureza pró-sociais como Conservar o Meio Ambiente; Honrar 
aos Pais e Ajudar, após a aplicação do Programa de Intervenção Social receberam  uma 
pontuação mais alta. 

 
Na Tabela 04, no Estudo Piloto aparece  os sete (7) mais importantes modos de 

condutas da amostra que aparecem na seguinte ordem: Ser Limpo, Ser Limpo, Honrar 
aos Pais, Ser Honesto, Conservar o Meio Ambiente, Ser responsáveis e Ter Saúde. Após 
a aplicação do Programa de Intervenção Social, essa ordem se inverte com a seguinte 
classificação: Honrar aos pais; Ser Limpo; Ter Saúde; Ser Responsável; Ser Obediente; 
Ser Humilde e Ser Honesto. 

 
Como se observa na Tabela 04, conforme dados do Estudo Piloto, na escala das 

crenças, são colocadas como últimos valores nessa escala das condutas: Ser influente, 
ser ambicioso, e ser curioso,   confirmando estudo anterior de Luengo (1995), em que 
afirma que, em função das necessidades sócio-demográficas dos sujeitos vivenciados na 
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sub-cultura, as habilidades de vida são desapegadas de influências de poderes e ambição 
social, e de senso de criatividade ou curiosidade por elementos mais cognitivos para o 
crescimento intelectual. 

 
Aqui merece destaque que no Estudo Piloto Ser Limpo ocupava a 1ª posição, e 

na Pesquisa Principal  houve uma inversão de valores, quando Honrar aos Pais assumiu 
esse lugar. Ou seja, observamos que o Programa Sócio-Educativo através de suas 
ferramentas cognitivas, motivacionais e afetivas, interferiu na formação e mudanças de 
atitudes da amostra, em que os referidos sujeitos priorizaram uma crença de natureza 
pró-social, por uma crença de natureza pessoal. 

 
Verificamos também na tabela 04 que, tanto no estudo Piloto quanto na Pesquisa 

Principal, algumas variáveis do sistema de crenças e valores dos modos de condutas de 
nossa amostragem, que convivem com limitações sócio-demográficas no lócus da 
Pesquisa, figuram nas sétimas últimas colocações das 26 variáveis da ECVHV (Escala 
de Crenças, Valores e Habilidades para Viver), tais como Gozar a Vida; Ser Audacioso   
Ser Ambicioso, Ser Curioso .   Confirmando estudo anterior de Luengo (1995), no qual  
afirma que, em função das necessidades sócio-demográficas dos sujeitos vivenciados na 
sub-cultura, as habilidades de vida são desapegadas de influências de poderes e ambição 
social, e de senso cognitivo de criatividade ou de curiosidade. Na Pesquisa Principal, 
apesar de se manterem nas últimas colocações no sistema de crenças e valores, as 
referidas variáveis tiveram pontuações de médias mais elevadas. 

 
Ainda nas Tabelas 03 e 04, analisamos os resultados da 3ª Pesquisa, 

desenvolvida com os mesmos 60 sujeitos da amostra, para avaliarmos o nível de 
estabilidade das mudanças ocorridas depois da aplicação do Programa de Intervenção 
Social. Na ordem das médias mais significativas dos Valores Instrumentais, como 
modos preferenciais de condutas desejadas, as variáveis de Otimismo, Audacioso e 
Ambicioso obtiveram as mesmas médias. As demais variáveis que representam as 
habilidades de vida da amostra, mantiveram suas médias aproximadas, garantindo  assim 
o mesmo nível de estabilidade,  após aplicarmos o Programa de Intervenção Social.   

 
Vale salientar que a variável Ser Inteligente, que após a aplicação do Programa 

de Intervenção obteve a média 5,47 se fixou  em 10º º lugar na escala das crenças e 
valores, e na terceira testagem da Escala ECVHV obteve a  média 5,91 subindo assim  
para a 1ª   colocação  como modo preferencial de conduta desejada. Nessa perspectiva 
acerca das mudanças de atitudes com interferência do Programa de Intervenção Social, 
evidencia-se a ascensão dos valores e das crenças de natureza cognitiva.   

 
         Tal resultado reforça os estudos de ROKEACH, M. (1982), segundo o qual asd 

crenças, o sistema de crenças e os valores são  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. 
Segundo o autor, como modos preferenciais de condutas, as demandas cognitivas 
representam   potencialidades individuais que  capacita o homem 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 



45 
 

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 auto-compreender, para tomar decisões, para  se auto-direcionar e  se auto-
atualizar. O resultado constatado nessa Tabela referenda os estudos de  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 a 
auto-realização como escolha motivacional que dá sentido de vida, e resultado se obtém 
na aquisição de conhecimento. 

 
        
9. Impactos cognitivos, motivacionais e condutuais da aplicação  dos  Projeto de 

Extensão, Pesquisa e de Intervenção Social junto aos sujeitos da amostra  e do 
pessoal técnico do apoio. 

• No âmbito geral e otimizando a realização com sucesso do Programa de 
Intervenção Social fundamentado nas Crenças, nos Valores e nas Habilidades 
para Viver, com a participação voluntária de 77 pessoas, entre 17 profissionais 
que  atuaram no apoio, e de 60 jovens de ambos os sexos moradores das 
Favelas no entorno da Comunidade de Honório Gurgel que se constituíram no 
Grupo Amostra, pudemos em perspectiva prever resultados magníficos no que 
tange ao aproveitamento dessa Programação do Programa de Pós-Graduação 
em Psicologia Social da Universidade Católica de Petrópolis, como parte do 
Estágio de Pós-Doutoramento do Professor Doutor Thomé Eliziário Tavares 
Filho, e sábiamente orientado na competência do Professor Doutor Helmuth 
Ricardo Krüger, conforme os 21 tópicos aqui enumerados: 

 
6.1. Formação de vínculos saudáveis dos participantes com os seus 

familiares;  
6.2. Aumento da auto-estima dos sujeitos da amostra com os seus   

familiares; 
6.3. Melhoria da qualidade de vida de relacionamento familiar; 
6.4. Redução da ociosidade dos participantes; 
6.5. Aumento   das potencialidades individuais; 
6.6.  Mudança de qualidade de vida  biopsicossocial dos beneficiários; 
6.7. Sensibilização sobre a importância da prevenção física e  orgânica; 
6.8. Aprendizado e esclarecimento em diversas modalidades sócio-  

educativas; 
6.9.  Interação Social dos participantes do Projeto de Intervenção social; 
6.10.  Aquisição de habilidades de sociais e de comunicação. 
 6.11. Aumento da autonomia e auto-estima dos participantes através da  

troca  de  experiências entre os  participantes;  
6.12. Melhoria na Interação do relacionamento dos participantes do    

Programa;  
6.13. Interação dos participantes, estimulando o protagonismo e a co-   

responsabilidade dos   atores sociais;  
6.14.   Integração grupal dos participantes do Projeto; 
6.15.   Capacitação das habilidades individuais; 
6.16.   Melhoria na qualidade de vida social; 
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6.17.   Melhoria na qualidade de saúde física;  
6.18.   Esclarecimento através de prevenção contra todo tipo de drogas,   

envolvendo  alcoolismo e consumo de tabaco (cigarro); 
6.19. Aquisição de estilo de vida saudável, com amplo ajustamento 

individual na auto-estima, tomada de decisões, controle emocional, 
aquisição de habilidades sociais e de comunicação, assertividade, e 
hábitos saudáveis através de atividades ocupacionais, e controle 
sobre as influências negativas da mídia informacional. 

6.20.   Aquisição de habilidades técnicas profissionais; 
6.21.  Aquisição de habilidades técnicas-profissional, prevendo a aquisição 

do primeiro emprego no mercado de trabalho. 
 

10. Considerações Finais 
 
Ao concluirmos o presente Projeto de Pesquisas, Extensão e de Intervenção 

Social acerca das Crenças, Valores e Habilidades para Viver, como requisitos de 
Estágio do Curso de Pós-Doutorado na Universidade Católica de Petrópolis, 
chegamos às seguintes conclusões: 
 
a) As chamadas “populações marginais”, vitimados pelos problemas sócio-

demográficos de seu habitat, tais como problemas de desconforto na moradia, 
problemas de infra-estrutura física, problemas da desagregação familiar, da falta 
de segurança pública, com a total ausência do Estado nessas localidades, além 
da influência do ambiente de violência provocada pelo crime organizado, são 
pessoas sensíveis aos efeitos dos programas sócio-educativos, e inteiramente 
flexíveis às orientações psicossociais para mudanças e formação de condutas, 
que viabilizem habilidades de vida, na promoção da saúde, nas habilidades e 
competência individuais, que venham recrudescer suas potencialidades e o 
protagonismo, para se constituírem em senhor de sua história, independente da 
situação de exclusão social e abandono em que se encontram nesse ambiente de 
anomia social, esquecidos pelo Estado e discriminados por uma Sociedade 
preconceituosa, que estimatiza e africanizam os moradores das favelas, no 
entorno dos riquíssimos condomínios, do ambiente urbano moderno, que 
favorece os ricos, em detrimento às populações marginais, vitimada pela 
violência social, que os consideram como ecologia do crime. 
 

b) Verificamos também que, a amostra colhida da Vila Olimpica Félix Miele, 
coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer da Prefeitura 
Municipal do Rio de Janeiro, e que oferece serviços comunitários de prática 
esportiva à mais de 1200 jovens da Comunidade de Honório Gurgel, entre 
Futebol, Natação, Voleibol, Basquetebol, Atletismo entre outras atividades 
sócio-recreativas, não oferece e nem dispõe de nenhum programa pedagógico 
aos seus usuários, que estão nas áreas de riscos, nos subúrbios violentos do Rio 
de Janeiro. 
 

c) Com a constatação da ausência de Programas Sócio-Educativos e de Intervenção 
Social junto à Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal do Rio de 
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Janeiro, podemos contestar a falta da visão educativa dos dirigentes e do 
Governo Municipal, que em nada contribui para a inclusão social dos moradores 
da chamada “Ecologia do Crime”, dessa população marginal que povoa as 
conhecidas Favelas do Rio de Janeiro, onde grassa a miséria, a pobreza, e o 
Governo Anômico do crime organizado. 

 

d) Aprendemos também nessa experiência da programação através desse Projeto de 
Extensão, que para atrair e motivar os participantes, tivemos que usar as 
estratégias das Oficinas rotativas de orientação psicossocial na área jurídica; 
para casais em conflitos; e para pessoas afligidas por problemas emocionais. 
Também criamos estratégias para atrair o público alvo com oficinas 
permanentes de Teatro; de Danças e de Canto Coral, além da distribuição de 
roupas, material escolar, livros, e oferecimento de lanches durante o intervalo da 
programação dominical nos dias 06, 13, 20 e 27 de outubro de 2017. Com isso 
pudemos constatar que os estudos e palestras já não atraem a atenção desses 
moradores. 

 

e) Como resultado da Pesquisa realizada, como resultado verificamos que a 
Intervenção Social desempenhou papel preponderante na mudança de atitudes 
da amostra, com o aumento da motivação para temas pro-sociais; para uma 
concentração de maior interesse para o crescimento pessoal; para a adoção de 
valores instrumentais que dão maior índice para o aperfeiçoamento da conduta; 
para o trabalho solidário na comunidade; para a priorização dos temas que 
envolvem a cidadania e o desejo da inclusão social através da Escola e das 
atividades laborais.  

 

f) Como resultados das Pesquisas, verificamos que o Programa de Intervenção, em 
função de sua natureza cognitiva-motivacional, possui suporte suficiente para 
proporcionar mudanças de atitudes, recrudescendo através do conhecimento 
sobre as habilidades de vida, o despertas das potencialidades humanas, cujas 
crenças e valores se transformam num continuum de crescimento, de 
socialização sadia, de aperfeiçoamento e ajustamento da individuação, sempre 
na direção da aquisição da tão decantada autonomia social. 

 

g) Os resultados aqui evidenciados nos fazem prosseguir e avançar nessa proposta 
da programação de intervenção social, com a utilização de nossas armas, que são 
as variáveis apropriadas da natureza humana, agrupadas em sistema de crenças e 
valores, potencializadas através da Cognição Social, capaz de promover a saúde, 
o ajustamento das condutas individuais e sociais; além de capacitar o homem 
para o alcance de seu protagonismo, no direcionamento de sua emancipação 
social, para efeito da inclusão e da integração social. 
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Vale a pena investir nesse Projeto, expandindo e avançando com o apoio das 
Instituições Educacionais do Estado, tendo os referidos Programas como parte da 
programação pedagógica das Escolas localizadas em áreas de riscos, junto aos bairros onde 
se constata a prática da violência e da exploração dessa juventude que se encontra nas áreas 
de riscos nos grandes centros urbanas no Brasil. 

 
Através de nossa Liderança no Grupo de Pesquisa registrado no CNPQ, Condutas 

Típicas, Educação e Cidadania, pudemos desenvolver Pesquisas junto ao PAIR (Programas 
de Ações Integradas e de Referências para o enfrentamento contras a violência infanto-
juvenil, para crianças, jovens e adolescentes em todo o território nacional, e de um modo 
específico na região Amazônica, cujos resultados e frutos desse empreendimento redundou 
na implantação da Rede de Proteção contra a violência infanto-juvenil e que envolve jovens 
e adolescentes, vitimados pela pobreza e pela exclusão social. 

 
Com essa constatação magnífico dos efeitos positivos da aplicação dos Projetos de 

Intervenção Social com os Programas Sócio-Educativos em Habilidades de Vida, é 
oportuno a adoção de medidas políticas junto às Secretarias Municipais e Estaduais de 
Educação, que se adote essa programação no sistema de ensino, e que faça parte dos 
Projetos Pedagógicos, transformando-se em práticas educativas para o ensino fundamental 
e médio, para o alcance de crianças, adolescentes e jovens, que convivem nessa 
ambientação de sub-cultura, que tem sido alvo para a carreira do crime.  

 
A experiência adquirida nesse Estágio de Pós-Doutoramento nos faz prosseguir,  

publicizando as pesquisas, e desafiando as autoridades políticas, os Gestores da Educação e 
nossos Governantes para integrarem no sistema educacional principalmente nas Escolas 
Públicas, os Programas de Intervenção Social para a aquisição das Habilidades para Viver. 

 

Ao concluirmos o presente estudo, pontuamos aquilo que era tão esperado acerca da 
otimização da reconstrução do homem em desenvolvimento, nos utilizando daquilo que é 
inerente de sua natureza, a soma de suas potencialidades cognitivas, motivacionais e 
afetivas, que se configuram como ferramentas que potencializam sua individuação. 

 
No cenário social de nossos dias, forças políticas, ambientais, sociais e econômicas, 

se configuram como instrumentos opositores que aniquilam, que enfraquecem, e trabalham 
de forma antagônica para demolir o homem em construção. 

 
Não há como negar o grande esforço inusitado que profissionais da saúde, da 

Psicoterapia e da Educação fazem, investindo em pesquisas que se transformem em 
Projetos de Intervenção  e enfrentamento contra a pobreza, a miséria, que redundam na 
exclusão social, que vitimam milhares e milhares das populações marginais. 

 
O homem é um ser educável, e sua natureza predispõe ao crescimento, à 

socialização, ao ajustamento individual, e à emancipação social.  
 
Reiterando os estudos de Traverso-Yépez e Pinheiro (2002), já citados nesse 

trabalho, os mesmos consideram a relevância da utilização dos Programas de Intervenção 
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Social aplicado aos jovens. Os autores afirmam que a juventude para atingir uma 
maturidade saudável, precisam  desse reforçamento programático, e do manejo através da 
intervenção psicológica, para aprimorar a sua auto-estima, tão abatidas em face dos 
problemas sociais vivenciados  por essa juventude que se encontram nos grupos de riscos.  
As intervenções podem ter melhores resultados para os jovens quando os aspectos afetivos, 
cognitivos e sociais são inter-relacionados e as informações repassadas de maneira 
abrangente. Segundo o Ministério da Saúde (Brasil, 1999), as informações são mais 
eficientes quando associadas à "educação de habilidades para a vida, para auto-estima, para 
o senso de responsabilidade e confiança". Assim, programas de “saúde integral do 
adolescente” que visem suprir essas demandas da adolescência podem contribuir para a 
construção de um estilo de vida saudável (Muza & Costa, 2002). 

 
Segundo Pelicioni & Torres (1999),  as intervenções no contexto educacional  

voltadas para a promoção de saúde, adotam uma visão integral do ser humano, 
considerando-o inserido no âmbito familiar, comunitário e social. Elas visam desenvolver 
conhecimentos e habilidades para o autocuidado com a saúde, prevenir comportamentos de 
risco, promover a crítica e reflexão sobre os valores, condutas e estilos de vida, a fim de 
melhorar a qualidade de vida Os programas de Ensino de Habilidades de Vida, propostos 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), consistem em desenvolver capacidades 
emocionais, sociais e cognitivas que podem ajudar os indivíduos a lidar melhor com 
situações conflituosas do cotidiano. As habilidades de vida sugeridas pela OMS são: 
autoconhecimento, relacionamento interpessoal, empatia, lidar com os sentimentos, lidar 
com o estresse, comunicação eficaz, pensamento crítico, pensamento criativo, tomada de 
decisão e resolução de problemas (WHO, 1997). 

 
Como vimos, o Programa de Intervenção Social Habilidades para Viver, que 

aplicamos nesta Pesquisa, nos apresentou resultados surpreendentes para uma população 
amostra da cidade do Rio de Janeiro. As áreas de competência tais como a Auto-Estima;  as 
Tomadas de Decisões; a Persuasão e o Pensamento Independente; o Controle Emocional; 
as Habilidades de Comunicação; as Habilidades Sociais; a Assertividade; a Tolerância e a 
Cooperação; e as Atividades Ocupacionais, foram meticulosamente analisadas, e que na 
lógica comportamental, representam os componentes de domínios humanos mais 
significativos e vitais como variáveis cognitivas, motivacionais e afetivas que podem ser 
manejadas, aperfeiçoadas através das práticas clínicas e educativas, e desde que 
potencializadas, se transformam em habilidades para viver. 

 
 

Os resultados desse estágio em nível de Pós-Doutoramento, vem reforçar os aportes 
epistêmicos da Psicologia Fenomenológica, e da abordagem da Terapia Cognitiva-
Comportamental como ferramentas científicas para os Programas de Habilidades de Vida, 
cujos resultados se aplicam nas práticas clínicas e educativas. 

 
Vale  assim salientar que os pressupostos básicos dessas Escolas, que nos serviram 

de aporte teórico nesse Projeto, dão especial destaque aos  sistemas de Crenças e de Valores  
dignificando a natureza humana, focalizando o 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. 
Podemos assegurar que os efeitos dos Programas de Intervenção Social acerca das crenças, 
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dos valores e das habilidades para viver, proporciona essa descoberta em torno da 
integração da personalidade 
   
                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 auto-direção 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 as crenças 
e 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. 
 
                Ao concluirmos o presente Projeto, averiguando o delineamento das etapas ,  
podemos assegurar que alcançamos todos as metas e objetivos propostos, e que os produtos 
advindos desse Estágio como as publicações, e a utilização do Programa aqui desenhado  se 
constituem em peças básicas para as práticas clínicas e educativas. 
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      ECVHV- Escala de Crenças, Valores  e Habilidades para Viver 
 
1. Instruções:  
Neste questionário você terá que perguntar-se: “Que Crenças eu possuo que se 
transformam em Valores, e  que me propiciem habilidades para viver?    Nas 
páginas seguintes, apresentamos uma  listagem 8 (oito) de suas principais Crenças e 
Sistemas de Valores.  Essa classificação foram obtidos em diferentes culturas.  Nos 
parênteses que se encontram, a continuação de cada competência  individual  há 
uma explicação que pode ajudar a compreender o significado dessa habilidade 
pessoal. Sua tarefa consiste em avaliar o quanto isso é importante para você, e como 
essas habilidades representam ferramentas poderosas para ajudar no seu 
aprimoramento pessoal. 
 
Como princípio que guia a minha vida, essa Crença  que possuo é: 

Oposto às 
minhas 

Competências. 

Nada 
Importante. 

Importante Muito 
Importante 

De Suprema 
Importância 

(-1) 0 3 6 7 
 
3.  Você pode observar que quanto mais alto é numero entre 0 e 6, mais importante 
é o valor como   princípio que guia sua vida. Contudo, para indicar situações 
extremas, utilize os números (-1)  e (7). 
     (-1): Significa que o valor é oposto aos princípios que lhe servem de guia. 
      (7): Significa que o valor é de suprema importância como princípio que guia sua vida. 

Normalmente não  há mais de dois valores deste tipo (-1 e 7).  
 
4.  No espaço que antecede à cada valor escreva um dos 9 números (-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 

ou 7) para indicar a importância que este valor tem para você pessoalmente. Trate 
de diferenciar o  máximo possível entre os valores usando todos os números. Por 
hipótese você terá que usar cada  numero mais de uma vez.                  

   
1. Antes de começar leia todos habilidades da lista, relacionadas com suas 

competências individuais, e escolha o que será mais importante para você, e 
indique no espaço correspondente o seu grau de importância.  Na  continuação 
escolha o valor que será oposto a seus valores e marque com -1. Se nenhum valor 
da lista é oposto em seus próprios valores, escolha o menos importante para você 
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e marque com um 0 ou 1, segundo sua importância. Logo, avalie o resto dos 
valores da lista número um  até completar todos sem exceção.  

 
ECVHV) Escala  de Crenças, Valores  e Habilidades para Viver 

Como princípio que guiam  as  minhas habilidades para viver,   atribuo abaixo às médias que representam 
as  minhas crenças e valores. 

Oposto aos 
meus valores 

Nada 
Importante. 

Importante Muito 
Importante 

De Suprema 
Importância 

(-1) 0 3 6 7 
 
 
 
1. Auto-Estima 
                   -------AMOR MADURO (profunda intimidade emocional e espiritual); 
                  _____SABEDORIA (uma compreensão madura da vida); 
                  _____TER SAÚDE (não estar enfermo físico e mentalmente); 
                  _____SER HONESTO (genuíno e sincero); 
                  _____PRESERVAR MINHA IMAGEM PÚBLICA (cuidar de meu prestígio diante dos 

outros).                    
 
2. Tomada de Decisões 
                ____ TER SENTIDO EM MINHA VIDA (Possuir uma razão de viver); 
                  ____AUTO-RESPEITO  (crer nos meus próprios valores); 
                  ____AUTORIDADE (ter direito de dirigir); 
                  ____ESCOLHER MINHAS PRÓPRIAS METAS (selecionar meus próprios objetivos). 
                  ____GOZAR A VIDA (desfrutar de boa alimentação, sexo, ociosidade, prazer, etc.). 
 
3. Persuasão e Pensamento Independente 
                 _____LIBERDADE (Liberdade de ação e pensamentos); 
                _____ SER INDEPENDENTE(não depender dos outros, ser auto suficiente); 
                _____ SER INFLUENTE(influenciar nas pessoas e nos acontecimentos); 
                _____ SER CAPAZ(competente, efetivo, eficiente); 
                _____ SER CURIOSO (estar interessado por tudo, explorar e investigar). 
 
4. Controle Emocional 
                ____HARMONIA INTERIOR (estar em paz comigo mesmo); 
                ____UM MUNDO EM PAZ (livre de guerras e conflitos); 
                ____DESAPEGO (de preocupações mundanas); 
                ____SER MODERADO(evitar sentimento e ações extremas); 
                ____SER AUDACIOSO (buscar aventuras); 
                ____NÃO SER RANCOROSO (estar disposto a perdoar aos demais). 
              _____PRAZER (satisfação de desejos); 
              _____UMA VIDA EXCITANTE (viver experiências estimulantes);  
 
 
5. Habilidades de Comunicação e de Relacionamentos Humanos 
                ____IGUALDADE (igualdade de oportunidade para todos); 
                ____ RECIPROCIDADE DE FAVORES (evitar dever favores a outros); 
                ____AMIZADE VERDADEIRA ( ter amigos próximos que me apoiem); 
                ____SER HUMILDE(modesto); 
                ____HONRAR AOS PAIS E AOS MAIORES (mostrar respeito); 
                ____SER OBEDIENTE (cumprir com meus deveres e obrigações). 
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6. Habilidades Sociais 
                  ____  PODER SOCIAL (controle sobre os demais, domínios); 
                 _____ORDEM SOCIAL(estabilidade na sociedade); 
                 ____  RIQUEZAS (possessão material, dinheiro);  
                _____  SEGURANÇA NACIONAL ( proteção de minha nação contra inimigos); 
                ____    UMA VIDA VARIÁVEL (cheia de desafios, novidades e mudanças); 
                _____  JUSTIÇA SOCIAL (corrigir injustiças, cuidar dos debilitados); 
                _____  SEGURANÇA FAMILIAR (segurança para as pessoas amadas); 
                _____  RECONHECIMENTO SOCIAL (receber respeito e aprovação dos outros). 
 
 
7. Assertividade 
                _____VIDA ESPIRITUAL ( ênfase em questões espirituais, não em questões materiais); 
                _____SENTIDO DE PERTINÊNCIA (sentir que os outros se preocupam por mim); 
               ____ _TER SENTIDO EM MINHA VIDA (Possuir uma razão de viver); 
                _____ BONS MODOS (cortesia, boas maneiras) 
                _____ SER LEAL (ser fiel a meus amigos e a meu grupo); 
                _____ SER DEVOTO (sustentar crenças e fé religiosa); 
                 ____  SER OTIMISTA (alcançar metas); 
                _____ SER LIMPO (organizado, asseado). 
 
 
 

8. Tolerância e Cooperação 
                  _____RESPEITO PELA TRADIÇÃO (conservar os costumes familiares e sociais ao longo 

dos tempos); 
                 _____UNIÃO COM A NATUREZA (integração com a natureza); 
                  _____UM MUNDO DE BELEZA (valorizar a beleza da natureza e das artes); 
                  _____PRESERVAR O MEIO AMBIENTE (preservar a natureza); 
                  _____ACEITAR A VIDA COMO É (aceitar as circunstâncias  da vida); 
                  _____AJUDAR (trabalhar pelo bem estar dos demais). 
 
9. Atividades Ocupacionais                   
                  _____CRIATIVIDADE   (originalidade, imaginação na produção profissional); 
                  _____AUTO-DISCIPLINA (auto controle, resistir tentações no ambiente de trabalho); 
                  _____SER AMBICIOSO (ser um trabalhador incansável, com aspirações); 
                  _____SER INTELIGENTE ( lógico, racional para ter sucesso no trabalho). 
                  _____SER RESPONSÁVEL (ser confiável no ambiente de trabalho). 

 
 
 
 
 
 

 


