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Figura	4.	Ronda	6	(2012)	

Realça-se que  a dimensão 

A u t o t r a n s c e n d ê n c i a é a 

d imensão que apresenta 

v a l o r e s m a i s e l e v a d o s , 

seguindo-se a Conservação, a 

Abertura à Mudança e por fim, 

a Autopromoção. 

A s m é d i a s d o s V a l o r e s 

Humanos diferem mais entre si 

do que entre os valores que 

apresentam ao longo das 4 

Rondas do ESS. 
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Objetivo: 

Conhecer as tendências e as alterações de valores humanos nas diversas culturas nacionais e religiosas, o que muda e o que se mantém. Houve a preocupação 

de se escolher as rondas onde a Rússia estivesse presente, para se verificar se este país, maioritariamente ortodoxo, tem valores humanos diferentes ou não, 

dos restantes países europeus de maioria ortodoxa. Assim, consideraram-se as rondas 3 (2006), 4 (2008), 5 (2010) e 6 (2012) do European Social Survey - ESS. 

Optou-se por selecionar todos os países comuns às 4 rondas, neste caso, 22 países, a saber: Alemanha, Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, 

Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Holanda, Hungria, Irlanda, Noruega, Polónia, Portugal, Reino Unido, Rússia, Suécia, Suíça e Ucrânia. 

Os valores humanos que estão na génese da construção do questionário do ESS, desenvolvidos por Swchartz e, que se analisam aqui, são: benevolência, 

universalismo, realização, poder, autodeterminação, estimulação, hedonismo, segurança, conformismo e tradição. 

Valores Humanos e Religião na Europa 
 

ESS – European 
Social Survey  
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BLA Figura	2.	Ronda	4	(2008)	

Para obter a segmentação dos países recorreu-se a uma análise classificatória hierárquica através do método Ward, utilizando as médias dos 10 valores 
humanos de cada ronda do ESS. Cada cluster está identificado com uma cor diferente. Foram identificados 3 clusters nas rondas 3, 5 e 6, e 4 clusters na 
ronda 4. Através da análise da matriz de confusão notou-se que a segmentação feita mantem-se mais estável da ronda 5 para a 6. 

 
Segmentação dos Países Europeus + Rússia, utilizando os 10 Valores Humanos  

como Variáveis de Segmentação 
 

Gráfico 6. Média dos Valores Humanos, Ronda 4 (2008) 

Representação das médias dos valores humanos agrupados por 4 dimensões  

Representação das Médias dos Valores Humanos agregados por 4 dimensões 

										Figura	1.	Ronda	3	(2006)	

Figura	3.	Ronda	5	(2010)	 	

Gráfico 5. Média dos Valores Humanos, Ronda 3 (2006) 

Gráfico 7. Média dos Valores Humanos, Ronda 5 (2010) 

Gráfico 8. Média dos Valores Humanos, Ronda 6 (2012) 

Gráfico 1. Média dos Valores Humanos, Autotranscendência, todas as Rondas Gráfico 2. Média dos Valores Humanos, Conservadorismo, todas as Rondas Gráfico 3. Média dos Valores Humanos, Autopromoção, todas as Rondas Gráfico 4. Média dos Valores Humanos, Abertura à Mudança,  
                   todas as Rondas 

Comparação entre as Religiões estudadas (ESS) 
 

De realçar que, de uma forma geral, os valores mais ou menos valorizados, são-no em quase todas as religiões, pese embora, a valorização 
dada aos mesmos, difira. (CONCLUIR COM EXEMPLOS) 


