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Sumário:	 O	 modelo	 de	 valores	 humanos	 desenvolvido	 por	 Schwartz	 (1992)	
considera	 a	 existência	 de	 dez	 domínios	motivacionais	 reconhecidos	 em	diferentes	
culturas	de	todo	o	mundo,	em	que	os	indivíduos	apenas	diferem	entre	si	no	grau	de	
importância	 que	 atribuem	 a	 cada	 valor.	 Neste	 trabalho,	 que	 tem	 por	 base	 este	
modelo	 de	 Schwartz,	 pretende-se	 estudar	 os	 valores	 humanos	 em	 todas	 as	
denominações	religiosas	entre	a	população	europeia,	com	o	objetivo	de	avaliar	se,	e	
como	a	relação	entre	religião	e	valores	tem	vindo	a	mudar	na	Europa.	

Palavras-chave:	 Análise	 de	 Clusters,	 European	 Social	 Survey,	 Mudança	 Cultural,	
Religião,	Valores	Humanos	

Ronald	 Inglehart	 mostrou	 correlações	 entre	 religião	 e	 valores	 em	 todo	 o	
mundo,	 e	Shalom	H.	 Schwartz	 observou	diferenças	 nos	 valores	 humanos	 entre	 os	
países	 de	 Leste	 e	 os	 países	 da	 Europa	 Ocidental	 que	 podem	 também	 estar	
associados	a	diferenças	religiosas.	

Com	 a	 atual	 globalização	 cultural	 e	 o	 crescimento	 das	 migrações,	 diversos	
fatores,	 nomeadamente	 as	 mudanças	 estruturais	 contemporâneas	 na	 Europa	 de	
Leste	e	a	integração	de	alguns	destes	países	na	União	Europeia,	poderão	contribuir	
para	 alterações	 simbólicas	 entre	 os	 crentes	 de	 diversas	 religiões	 nos	 países	 da	
Europa.	

É	 expectável	 encontrarem-se	 diferenças	 de	 valores	 humanos	 entre	 países,	
entre	 religiões	 diferentes,	 e,	 eventualmente	 entre	 crentes	 da	mesma	 religião	mas	
residindo	em	diferentes	países.	

Um	dos	objetivos	desta	investigação	é,	precisamente,	perceber	as	tendências	
e	 as	 alterações	 de	 valores	 humanos	 nas	 diversas	 culturas	 nacionais	 e	 religiosas,	 o	
que	muda	e	o	que	se	mantém.	

De	 forma	 a	 ter	 uma	 análise	 consistente,	 optámos	 por	 estudar	 dados	 do	
European	Social	Survey	(ESS),	selecionando	23	países	presentes	nas	rondas	3	(2006),	
4	 (2008),	 5	 (2010)	 e	 6	 (2012).	 Houve	 a	 preocupação	 de	 incluir	 a	 Rússia	 para	 se	
verificar	 se	este	país,	maioritariamente	ortodoxo,	 tem	valores	humanos	diferentes	
ou	não	dos	 restantes	países	europeus	de	maioria	ortodoxa,	e	considerámos os 10 
valores humanos de Schwartz	que	estão	na	génese	da	construção	do	questionário	do	
ESS.		



Os	 resultados	 permitiram	 encontrar algumas diferenças entre países e 
religiões. Um breve resumo encontra-se nas tabelas 1 e 2. 

Tabela	1:	Valores	Humanos	por	País	

Tabela	2:	Valores	Humanos	por	Religião
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Country Segurança Conformismo Tradição Benevolência Universalismo Autodeterminação Estimulação Hedonismo Realização Poder
Belgium ,21 -,18 ,11 ,76 ,55 ,25 -,66 ,10 -,44 -,98
Bulgaria ,72 ,12 ,21 ,62 ,37 -,14 -,71 -,59 ,24 -1,06
Switzerland ,21 -,53 -,05 ,81 ,68 ,55 -,72 ,08 -,45 -,94
Cyprus ,79 -,30 ,27 ,66 ,45 ,35 -,82 -,37 -,41 -,85
Germany ,36 -,36 -,01 ,84 ,64 ,52 -,85 -,07 -,40 -1,00
Denmark -,08 -,04 -,30 ,97 ,56 ,51 -,57 ,19 -,56 -,96
Estonia ,54 -,08 -,05 ,64 ,58 ,31 -,54 -,31 -,44 -,95
Spain ,63 ,02 ,22 ,88 ,74 ,34 -,85 -,40 -,79 -1,17
Finland ,41 -,03 -,13 ,80 ,75 ,44 -,46 -,19 -,74 -1,23
France ,30 -,36 ,08 ,83 ,81 ,32 -,64 ,25 -,76 -1,25
United 
Kingdom ,40 -,20 -,04 ,79 ,52 ,39 -,52 -,31 -,35 -,94

Hungary ,68 -,42 ,00 ,48 ,41 ,27 -,80 ,11 -,18 -,76
Ireland ,43 -,22 ,04 ,65 ,50 ,41 -,48 -,48 -,27 -,82
Netherlands ,03 -,10 -,24 ,65 ,54 ,55 -,41 ,06 -,40 -,95
Norway ,11 ,24 -,20 ,86 ,55 ,43 -,55 -,29 -,51 -,93
Poland ,59 ,27 ,21 ,53 ,55 ,18 -,75 -,94 -,30 -,62
Portugal ,45 -,20 ,15 ,51 ,42 ,21 -,71 -,31 -,05 -,68
Russia ,67 -,11 ,11 ,39 ,37 ,13 -,85 -,59 -,13 -,20
Sweden -,12 -,32 -,06 ,90 ,70 ,56 -,51 ,14 -,67 -,97
Slovenia ,39 -,21 ,16 ,42 ,45 ,27 -,60 -,10 -,09 -,91
Slovakia ,67 ,19 ,17 ,37 ,41 ,22 -,74 -,79 -,21 -,49
Ukraine ,70 ,10 -,02 ,43 ,46 ,05 -,79 -,70 -,30 -,22
média ,41 -,12 ,03 ,67 ,55 ,32 -,66 -,25 -,37 -,86

Religion or denomination 
belonging to at present

Segurança Conformismo Tradição Benevolência Universalismo Autodeterminação Estimulação Hedonismo Realização Poder

Roman Catholic ,56 ,01 ,30 ,71 ,61 ,25 -,87 -,43 -,53 -,93

Protestant ,38 -,09 ,19 ,85 ,64 ,42 -,86 -,24 -,56 -1,05

Eastern Orthodox ,73 ,02 ,19 ,44 ,44 ,06 -,92 -,70 -,22 -,29
Other Christian 
denomination ,43 ,04 ,20 ,85 ,72 ,31 -,79 -,55 -,60 -,98

Jewish ,20 -,41 ,20 ,56 ,36 ,27 -,40 ,04 -,19 -,82
Islamic ,54 -,01 ,40 ,61 ,42 ,00 -,81 -,56 -,27 -,53
Eastern religions ,17 -,29 ,12 ,70 ,60 ,31 -,53 -,37 -,27 -,75
Other non-Christian 
religions ,22 -,47 -,01 ,67 ,71 ,45 -,47 -,16 -,43 -,87

média ,40 -,15 ,20 ,67 ,56 ,26 -,71 -,37 -,38 -,78

legenda
inferior	à	
média

média
superior	à	
média


