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RESUMO
As pessoas apresentam uma estrutura de valores motivacionais que orienta o seu
comportamento ao longo da vida. Baseado na existência destes valores humanos, organizados
num contínuo motivacional, foi realizado um estudo intercultural acerca das vivências
académicas e do perfil de valores em estudantes do ensino superior numa Instituição de
Ensino Superior em Portugal no ano académico de 2016/2017. Participaram 333 estudantes, a
maioria do género feminino (64%), com a média de idade de 24 anos (amplitude, de 18 a 68
anos), pertencentes a 44 países de 4 continentes (Europa, África, Ásia, América Latina) e
agrupados em 5 áreas académicas (Educação e Humanidades; Ciências Naturais, Engenharias
e Tecnologias; Saúde; Gestão e Serviços). Do total de alunos inquiridos, 176 (53%) tiveram
pelo menos uma experiência de mobilidade académica internacional, maioritariamente
realizada no grau académico de licenciatura (69%). Os estudantes responderam a um
inquérito composto por questões sociodemográficas e académicas e ainda por um
questionário de Perfis de Valores Revisto PVQ-RR (Revised Portrait Values Questionnaire)
de Shalom Schwartz. Os resultados obtidos diferenciam o género masculino por se identificar
mais com o valor poder, comparando com o género feminino. Por sua vez, os alunos sem
experiência de mobilidade académica deram maior importância ao valor segurança,
comparativamente com os alunos que têm experiência de mobilidade. Comparando a
estrutura de valores, segundo as áreas académicas, os resultados mostram que o valor poder é
mais valorizado pelos alunos da área de Gestão e o valor benevolência pelos alunos da área
da Educação. Através de técnicas de análise multivariada (PERMANOVA, ordenação MDS e
pair-wise tests) foi ainda possível identificar diferenças significativas entre alunos dos
diferentes continentes, nomeadamente entre; Europeus que valorizam mais o valor
autocentração em comparação com alunos Africanos; Europeus que valorizam mais o valor
hedonismo do que alunos Asiáticos; e ainda confirmar aspetos subjacentes à teoria dos
valores humanos, caso dos grupos de valores adjacentes e opostos.
Palavras-chave: valores, mobilidade académica, ensino superior, questionário PVQ-RR
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ABSTRACT
People have a motivational value structure that guides their lifelong behavior. Based on the
existence of the human values, organized in a motivational continuum, it was carried out a
cross-cultural study in the academic year 2016/2017, about the academic experiences and
profile of higher education students from a Portuguese Higher Education Institution. A total
of 333 students, mostly female (64%), with a mean age of 24 years (ranging from 18 to 68
years old), from 44 countries of four continents (Europe, Africa, Asia, Latin America) and
grouped in 5 academic areas (Education and Humanities, Natural Sciences, Engineering and
Technologies, Health, Management and Services) participated. From the total number of
students surveyed, 176 (53%) had at least one experience of international academic mobility,
mostly in the undergraduate degree (69%). The students answered a survey with a structure
organized with sociodemographic and academic data questions and also the Schwarz Revised
Portrait Values Questionnaire (PVQ-RR). The obtained results highlight differences for the
male gender, since they tend to be more identified with the value of power regarding the
female gender preference. At the same time, students with no academic mobility experience
have given a higher importance to the value of safety, compared to students who have a
mobility experience. Comparing the structure of values, according to the academic areas, the
results show that the value power is most valued by the Management students and the value
benevolence by the students of the Education field of studies. Through multivariate analysis
techniques (PERMANOVA, MDS ordering and pair-wise tests) it was possible to identify
significant differences between students from different continents, namely between:
Europeans who value more self-direction value compared to African students; Europeans
who value hedonism value characteristics more than Asian students; and still confirm aspects
underlying the theory of human values, namely the groups of adjacent values and opposites.
Keywords: values, academic mobility, higher education, PVQ-RR
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INTRODUÇÃO GERAL
A presente dissertação tem como propósito a caracterização dos estudantes do Ensino
Superior, sob a perspetiva dos valores humanos que podem distinguir o perfil dos mesmos.
Assim, congregando os valores humanos estudados e incidindo sobre os fatores de dimensão
intercultural, género, mobilidade académica e ainda áreas académicas de estudo, este trabalho
está organizado em dois estudos em forma de artigos, correspondendo ao Estudo I (“Valores:
uma visão intercultural e de género entre estudantes no Ensino Superior”) e Estudo II
(“Valores e Mobilidade Estudantil: perfis de valores em estudantes do ensino superior”).
Tendo cumprido 30 anos de existência como programa de mobilidade no ano de 2017, o
programa de mobilidade Erasmus tem sido o projeto com maior sucesso reconhecido a nível
Europeu e um dos maiores programas de mobilidade académica internacional, se não o maior
programa a este nível pela participação de cerca de 9 milhões de pessoas nos últimos 30 anos.
Neste âmbito, existem atualmente vários programas de mobilidade estudantil internacional ao
nível do Ensino Superior a decorrer em diferentes países e continentes cujo impacto é
expressivo em várias esferas da sociedade intercultural, com benefícios evidentes na área
económica, social e cultural. Podendo ser um promotor direto de mudanças individuais e
sociais este tipo de mobilidade estudantil no Ensino Superior, através da aprendizagem formal
ou informal, não se restringirá apenas às competências académicas que constituem o motivo
primordial dos programas de mobilidade, pois poderá influenciar o desenvolvimento de cada
indivíduo, como mostram várias teorias da psicologia do desenvolvimento (Gleitman, 1999).
Desta forma, Bardi e Schwartz (2003) defendem que apesar de depender de vários fatores o
comportamento que cada indivíduo expressa é também o resultado dos valores motivacionais
que lhes são intrínsecos. Dada a relação que estes valores têm sobre o comportamento
humano, permanecem por esclarecer como é que as motivações e os valores associados à
interculturalidade, por exemplo, vivida no seio da mobilidade estudantil, podem caracterizar
os estudantes do Ensino Superior atualmente (Almeida & Tavares, 2009; Roccas & Sagiv,
2010; Shahsavari, 2013).
A dissertação tem por base a teoria dos valores humanos de Schwartz (1992).
Atualmente, esta teoria tem sido basilar para uma grande maioria de estudos acerca dos
valores, sendo compatível com outros modelos teóricos como refere Gouveia (2003). Baseado
em teorias já existentes (e.g. Kluckhohn, 1951; Rokeach, 1973) Schwartz propôs uma
1

tipologia universal de valores baseada nas necessidades básicas dos indivíduos, com a
definição de diferentes tipos motivacionais, a saber: Universalismo (compreensão e proteção
do bem-estar de todos e da natureza), Benevolência (preocupação com o bem-estar de pessoas
próximas), Conformidade (restrição de ações e impulsos que podem magoar outros ou violar
as expectativas sociais e normas), Tradição (respeito, compromisso e aceitação dos costumes
e ideias de uma cultura ou religião), Segurança (segurança, harmonia e estabilidade da
sociedade, dos relacionamentos e do próprio), Poder (preservação de uma posição social
dentro de um sistema social), Autocentração (criatividade, liberdade, independentes,
escolhendo objetivos próprios), Realização (procura do sucesso pessoal por meio de
demonstração de competência de acordo com as regras sociais), Hedonismo (prazer e
gratificação para si mesmo) e Estimulação (novidade e estimulação na vida). O modelo
teórico de Schwartz (1992) prevê assim uma estrutura entre os tipos motivacionais que as
pessoas tendem a apresentar uma elevada prioridade para tipos motivacionais mutuamente
compatíveis e baixa prioridade para tipos motivacionais opostos. Neste contexto, a prioridade
dada aos tipos motivacionais, segundo Schwartz, não se estabelecerá de forma casual, mas
sim de forma coerente com os domínios motivacionais.
Nessa sequência, Schwartz (2012) apresenta uma estrutura circular organizada segundo
dois eixos onde contrastam quatro grandes ordens de valores de “abertura à mudança” e
“conservação”, a qual evidencia o conflito entre valores que indicam independência de
pensamento, ação e sentimentos e prontidão para a mudança (autocentração, estimulação) e
valores que enfatizam ordem, autoestima, preservação do passado e resistência à mudança
(segurança, conformidade, tradição). Noutra dimensão contrastam as restantes duas ordens
de "autopromoção" e "autotranscendência", realçando o conflito entre valores que enfatizam
a preocupação com o bem-estar e os interesses dos outros (universalismo, benevolência) e
valores que enfatizam a busca dos próprios interesses e o relativo sucesso e domínio sobre os
outros (poder, realização). Por sua vez, o hedonismo compartilha elementos tanto da abertura
quanto da mudança e “autopromoção” (Figura 1).
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Figura 1. Modelo teórico das relações entre os dez tipos motivacionais associados aos valores
humanos e as quatro grandes ordens. Adaptado de ”An Overview of the Schwartz Theory of
Basic Values” de S. H. Schwartz, 2012, Online Readings in Psychology and Culture, 2, p. 9.
Estudos
Existem alguns estudos que têm sido feitos acerca de programas de mobilidade
académica em outros países (Arambewela & Hall, 2013; Behrnd & Porzelt, 2012; Bryla,
2015; Nedelcu & Ulrich, 2014; Pedersen, 2010; Teichler, 2015) que, no entanto, tendem a
focar mais a perspetiva da aquisição e desenvolvimento de competências formais, académicas,
laborais e culturais. Assim, num dos últimos estudos, realizado acerca do Impacto da
Mobilidade Erasmus (European Comission, 2014), foram analisados vários aspetos
resultantes da mobilidade Erasmus, nomeadamente, competências obtidas e sucesso na
empregabilidade (fatores relevantes a nível pessoal e laboral). Com efeito, verificou-se que
eram escassos os estudos que identificaram ou analisaram os constructos psicológicos e
individuais (como, por exemplo, os valores motivacionais), em sujeitos que realizam
mobilidade de estudos durante um período de tempo. Neste enquadramento, parece-nos ser
importante perceber, sob uma perspetiva motivacional, os valores característicos e subjacentes
(como constructos psicológicos) dos estudantes do Ensino Superior que usufruem de
programas de mobilidade académica, no sentido de procurar perceber se existe um perfil
típico do estudante que recorre à mobilidade estudantil internacional, seja a nível intercultural,
de género, ou sob a perspetiva das áreas académicas dos estudantes.
O presente estudo é pertinente por poder vir a permitir às Instituições de Ensino
Superior prepararem e assegurarem uma melhor qualidade dos programas de mobilidade neste
3

nível de ensino, de forma a compreender que tipos de valores motivacionais estão subjacentes
aos estudantes que fazem mobilidade académica no momento em que estão a ser orientados
para a participação neste tipo de experiência. Esta necessidade deve-se à cada vez maior
internacionalização do Ensino Superior e, como consequência, ao facto de cada vez mais
haver uma multiculturalidade nos meios académicos. Neste sentido, para que a mobilidade
académica no Ensino Superior tenha sucesso, os serviços académicos e sociais das
instituições que participam nestes programas devem estar devidamente preparados para os
diferentes perfis de estudantes envolvidos e potenciar o ajustamento a novas realidades ao
nível da inovação pedagógica e dinamização de ações que fomentem o desenvolvimento de
competências transversais e profissionais durante a formação dos mesmos. Para além das
novas competências e intercâmbios de experiências académicas importa realçar a importância
assumida na capacidade de proporcionar uma completa integração destes alunos no tecido
sociocultural das cidades, regiões e países envolvidos na mobilidade.
Objetivos gerais e específicos da investigação
Pretendemos contribuir para a avaliação e esclarecimento sobre do perfil dos alunos do
ensino superior, ao nível dos valores humanos. Deste modo fazem parte dos objetivos
específicos da dissertação, organizados em dois estudos empíricos independentes, em
conformidade com as orientações que regem o 2º ciclo de estudos em Psicologia da UTAD:
Estudo I
•

Comparar os valores humanos motivacionais entre:
- estudantes de diferentes continentes assumindo uma perspetiva intercultural;
- géneros;

•

Analisar a interação das duas variáveis, género e continente de origem, na organização
e assunção dos valores humanos – predominantes na amostra inquirida.

Estudo II
•

Comparar os valores humanos motivacionais entre estudantes de Ensino Superior:
- que experienciaram ou não mobilidade estudantil;
- de diferentes áreas académicas.

•

Confirmar a organização dos valores humanos defendidos por Schwartz (1992, 2012,
2017)
4

ESTUDO I – Valores: uma visão intercultural e de género entre estudantes no Ensino
Superior
Resumo
Nos últimos anos temos assistido a um fenómeno crescente de mobilidade académica
envolvendo uma comunidade de jovens originária da Europa, mas também de outros
continentes, cujos costumes contêm aspetos diferenciados, mas que podem ser sustentados
por uma estrutura de valores — tendencialmente — universais, como o tem procurado
mostrar a teoria dos valores humanos de Shalom Schwartz. Este estudo tem o objetivo de
analisar a predominância de valores motivacionais relativamente à origem de proveniência e
género de estudantes de Ensino Superior. Aplicámos o Questionário de Perfis de Valores
Revisto (PVQ-RR) a 333 inquiridos de quatro continentes distintos (120 género masculino e
213 do género feminino) que estavam em mobilidade no corrente ano letivo ou que já tinham
estado. Os resultados obtidos, permitiram destacar diferenças significativas para o valor do
poder entre os géneros, onde a amostra masculina evidenciou uma maior identificação do que
a amostra feminina. Através de análise univariada e multivariada foi possível identificar
diferenças significativas em vários valores, predominantemente valorizados, entre alunos com
origens de diferentes continentes e grupos de continentes, como a autocentração e hedonismo.
Comparando grupos de estudantes portugueses com restante estudantes: 1) da Europa ou 2)
do mundo, destacam-se maior número de valores entre a primeira comparação, do que com
inquiridos do “resto do mundo”, em que os valores de estimulação, poder e tradição são
ambos significativamente diferentes entre as comparações. Foi possível concluir que existem
diferenças interculturais na identificação com os valores humanos, variando conforme o país
de origem.
Palavras-Chave: valores, estudantes, género, interculturalidade, PVQ-RR

5

Abstract
In recent years we have witnessed a growing phenomenon of academic mobility involving a
community of young people from Europe, but also from other continents, whose customs
contain different aspects, which can be sustained by a structure of values - tendentially universal, such as Shalom Schwartz's theory of human values has sought to show. The main
goal of this study is to analyze the prevalence of motivational values regarding the origin and
gender of students of Higher Education. We applied the Revised Portrait Value Questionnaire
(PVQ-RR) to 333 respondents from four different continents (120 male gender and 213
female) who were either in academic mobility in the current academic year or who had
already been. The results, allowed to highlight significant differences for the value of power,
where the male gender showed a greater identification than the female sample. Through
univariate and multivariate analysis it was possible to identify significant differences in
several values, predominantly valued, among students with origins from different continents
and groups of continents, such as self-direction and hedonism. Comparing groups of
Portuguese students with other students: 1) from Europe or 2) from the world, there are a
greater number of values between the first comparison, than with the rest of the world, where
the values of stimulation, power and tradition are both significantly different between the
comparisons. It was possible to conclude that there are intercultural differences in the
identification with human values, varying according to the country of origin.
Keywords: values, students, gender, interculturality, PVQ-RR
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Teorias e Definição dos Valores Humanos em Schwartz
Segundo Schwartz (1992) os valores humanos básicos expressam princípios nos quais
as pessoas se baseiam para selecionar e justificar comportamentos e ainda para avaliar
pessoas. De acordo com este autor, dever-se-á perspetivar os valores como objetivos abstratos
desejáveis (e não como qualidades inerentes aos objetos) que poderão servir de orientação no
comportamento das pessoas. Ao nível da teoria dos valores defendida por Schwartz (1996) foi
introduzido o conceito de integração dos valores num conjunto dinâmico em detrimento da
organização estática dos valores humanos e sem relação entre si que prevalecia até à data. Os
valores, que configuram comportamentos e estados existenciais desejáveis (por exemplo, ser
ambicioso e ter um sentido de pertença, respetivamente), podem expressar interesses
individuais, coletivos ou mistos dependendo do objeto final (por exemplo, ser bem sucedido,
respeitar a tradição ou ser tolerante) (Menezes & Campos, 1991; Schwartz & Bilsky, 1987).
Será relevante a compreensão dos valores humanos, partindo da premissa de que os valores
são metas motivacionais, orientadoras das pessoas e importantes preditores de
comportamento, interesses e atitudes (como por exemplo, o desempenho académico de
estudantes) (Castro Solano & Nader, 2006), gerando prioridades. Estes podem assim diferir
ao nível individual e social. Estudos realizados pela organização “European Values Project”
acerca das prioridades dos valores humanos focam-se, por norma, na importância dos valores
como parte integrante e diferenciadora das atitudes e comportamento de cada indivíduo ou
grupo de indivíduos. Com efeito, existem evidências de como os valores orientam a cognição,
a emoção e o comportamento que acontece através de um equilíbrio entre os múltiplos valores
que são simultaneamente relevantes para uma decisão ou ação (Schwartz, 1996, 2006). Estes
múltiplos valores existentes, ou tipos motivacionais como Schwartz (1992) enumera e
descreve, podem ser classificados e distinguidos em dez valores distintos que se organizam
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numa estrutura com uma orientação circular ao longo de dois eixos conceptuais e em quatro
orientações ou dimensões (Schwartz, 1992; Schwartz & Sagiv, 1995; Schwartz et al., 2012)
(ver Figura 1).
O primeiro princípio dinâmico organiza a estrutura de valores de acordo com a
congruência e o conflito entre os valores implícitos, capazes de influenciar simultaneamente
as decisões. Como referem Lima, Gouveia, Souza e Fonseca (2014) “as pessoas que priorizam
valores normativos tendem a agir de forma a seguir as normas da sociedade ou a obediência à
autoridade, não se envolvendo em comportamentos anticonvencionais” (p. 491). Um segundo
princípio consiste no interesse que a execução de um valor serve. Os valores de poder,
realização, hedonismo, estimulação, autocentração regulam, a expressão dos interesses e
características pessoais (ver Figura 1.1, painel superior da figura). Os valores no painel
inferior — benevolência, universalismo, tradição, conformidade, segurança — regulam
primordialmente como a pessoa que se relaciona socialmente com os outros e com os seus
interesses. No seu conjunto constituem os fundamentos dinâmicos da estrutura de valor
universal. O painel inferior da figura tida em referência, mostra que os valores de segurança e
universalismo são valores de limite que dizem respeito, principalmente, aos interesses dos
outros, mas os seus objetivos também regulam a busca de interesses próprios. Um terceiro
princípio respeita às relações de valores orientados para a ansiedade. A busca de valores
englobados nas dimensões de autopromoção e conservação (painel à esquerda) serve para
lidar com a ansiedade devido à incerteza no mundo social e físico. As pessoas procuram evitar
o conflito (conformidade) e manter a ordem atual (tradição, segurança) ou controlar
ativamente a ameaça (poder). Por sua vez, os valores reunidos nas dimensões de abertura à
mudança e autotranscendência (hedonismo, estímulo, autocentração, universalismo,
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benevolência) expressam motivações livres de ansiedade. Estes são valores de crescimento ou
autoexpansão (Schwartz, 2012).

Figura 1.1. Fundamentos dinâmicos da estrutura de valor universal. Adaptado de "Les valeurs
de base de la personne: Théorie, mesures et applications [Basic human values: Theory,
measurement, and applications]" de S. H. Schwartz, 2006, Revue Française de Sociologie, 47,
p. 965.
Valores Humanos: o Género e a Perspetiva Intercultural
Schwartz (2006) destaca que as circunstâncias da vida podem afetar as motivações ao
nível dos valores, ao nível da socialização e experiências às quais as pessoas são expostas.
Refere especificamente que as prioridades e a dimensão com que se valorizam alguns dos
valores humanos podem depender destes fatores externos, apesar de considerar que a idade,
educação, género e outras características pessoais, influenciam esta valoração motivacional.
Com efeito, foi observada uma relação entre valores mais evidentes em detrimento de outros
relativamente à idade, educação e género (Schwartz et al., 2012). Uma das evidências na
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diferença que relaciona os valores humanos e o género verificadas num estudo intercultural
(Schwartz & Rubel, 2005) foi a constatação de que os homens atribuem maior importância
aos valores de poder, estimulação, hedonismo, realização e autocentração, enquanto as
mulheres atribuem maior importância à benevolência e ao universalismo e, de forma menos
consistente, aos valores de segurança, apesar dessas diferenças encontradas serem de pequena
magnitude. Ainda de acordo com o género, o autor verificou que os valores de tradição e
conformidade não diferiam substancialmente. Também em Schwartz (2017a) se verificou que
existe consistência nas diferenças de género relativamente às preferências dos valores, sendo
possível identificar as maiores diferenças nos valores do poder e da benevolência.
No entanto, a ordem de importância que as mulheres e os homens atribuem aos 10
valores é a mesma, exceto em dois: para o género feminino, para o valor de conformidade
ocupou uma posição mais proeminente (5º), hedonismo (6º), a tradição (8º), estimulação (9º,
praticamente a menos valorizada). Para o género masculino verificou que a ordem de
importância destes valores era oposta.
A nível intercultural, segundo Fontaine, Poortinga, Delbeke, e Schwartz (2008) o estudo
dos valores pode ser considerado um conceito central que explica muitas das diferenças
interculturais no comportamento humano. Assim, foi examinada a equivalência da estrutura
dos valores em amostras de professores e estudantes de 38 países e os resultados indicam que
a estrutura do valor médio das amostras correspondia à estrutura circular dos valores
postulados pela Teoria dos Valores Humanos de Schwartz, anteriormente apresentada. No
entanto, também foram assinalados padrões sistemáticos de variação entre os países onde foi
realizado o estudo, tendo-se ainda verificado que quanto maior o nível de desenvolvimento
social de um país, menor o desvio relativamente à estrutura de valores médios. Por exemplo,
segundo Schwartz e Bardi (2001) os indivíduos nos países da europa ocidental tendem a
atribuir maior importância à benevolência e ao universalismo e menor importância ao valor
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do poder, enquanto indivíduos nos países do leste asiático e africano tendem a enfatizar a
conformidade e a tradição. Os valores de autocentração, benevolência e universalismo têm
sido consistentemente demonstrados como mais importantes e os valores de estimulação,
poder e tradição têm sido avaliados como menos importantes.
De acordo com Schwartz (2017b), a importância que irá distinguir para um determinado
valor ou conjunto de valores, derivará de onde o indivíduo vive. Segundo este autor uma das
evidências desta afirmação verifica-se no valor de conformidade, por ser um dos valores mais
importantes para os nigerianos e para os indonésios e um dos menos importantes para os
alemães e suecos. Ou seja, dependendo das culturas poderão existir valores que variam na sua
importância como objeto motivacional. Os últimos trabalhos deste autor questionam ainda se
as pessoas em todas as culturas experienciam semelhantes conflitos entre valores ou se os
valores influenciam comportamentos do mesmo modo em todas as culturas. Às perguntas
Como serão as diferenças de valor, entre outros aspetos, associadas por exemplo à educação e
às visões políticas? Serão semelhantes em todas as culturas? (Schwartz, 2017b) o autor
defende que variam conforme algumas culturas entre outras variáveis.
O estudo dos valores não é só importante para as sociedades mas também ao nível
individual, dado que pode ajudar a refletir acerca dos comportamentos. Nesto sentido,
comparar a associação dos valores com comportamentos entre culturas poderá ser pertinente
pois o significado que cada comportamento tem em cada cultura poderá ser também variável
(Roccas & Sagiv, 2010). Uma das contribuições dos estudos realizados no âmbito da teoria
dos valores de Schwartz tem sido compreender melhor o significado social dos
comportamentos, uma vez que se verificou que o mesmo comportamento poderia estar
associado a valores diferentes em grupos culturais distintos. Esta constatação sugeriu a
Roccas e Sagiv (2010) que poderia haver diferenças no significado social de alguns
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comportamentos. Para Schwartz (1992) um dos aspetos mais interessantes está relacionado
com a questão dos valores transversais a todas as culturas, nomeadamente na avaliação das
diferenças interculturais na importância que os valores constituem para cada sujeito, ou grupo
de sujeitos, e na procura das possíveis causas e efeitos.
Objetivos
Tendo em conta o exposto, neste estudo pretendemos analisar o perfil de alunos do
ensino superior ao nível dos valores humanos, através duma análise comparativa por
nacionalidade e por género entre os estudantes de Ensino Superior.
Objetivo 1 – Comparação Intercultural
Através de uma comparação intercultural entre continentes propomos verificar:
•

quais os valores que se evidenciam consoante os continentes de proveniência dos
estudantes no ensino superior;

•

se existe alguma predominância significativa em alguns dos 10 tipos motivacionais de
valores, nos estudantes dos diferentes continentes;

•

se existem diferenças entre os estudantes provenientes de continentes diferentes.
Objetivo 2 – Comparação entre Géneros
Realizando uma comparação de valores motivacionais entre géneros pretendemos

analisar:
•

que valores motivacionais prevalecem nos grupos de estudantes de acordo com o seu
género;

•

se existe alguma predominância num dos 10 tipos de valores motivacionais, dos
estudantes do género masculino e feminino;
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Objetivo 3 – Efeitos das variáveis género e nacionalidade nos valores humanos
•

Analisar o efeito das duas variáveis, género e continente de origem, na organização e
assunção dos valores humanos predominantes da amostra inquirida.

Metodologia
Participantes
De um universo de 5735 estudantes que frequentavam uma Instituição de Ensino
Superior, responderam a um inquérito enviado via email 333 (5.81%) estudantes,
provenientes de 44 países. Estes eram oriundos de quatro continentes, segundo a classificação
Geoesquema da Organização das Nações Unidas1: 22 (7%) estudantes provenientes da Ásia,
30 (9%) da América-Latina, 31 (9%) de África e ainda 249 (75%) estudantes de diferentes
países da Europa. Relativamente ao género dos estudantes envolvidos no estudo 120 (36%)
eram do género masculino, Midade= 25.2, DPidade = 7.48, e 213 (64%) do género feminino,
Midade= 23.2, DPidade = 4.41. Na análise relativa aos continentes considerou-se adequado
eliminar um caso (com nacionalidade dos Estados Unidos da América – do género feminino)
por não se conseguir enquadrar nas variáveis de grupos de continentes que se pretendia
analisar. Na tabela 1.1 pode-se observar a distribuição da amostra relacionando os continentes
de proveniência e género.

1

https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/
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Tabela 1.1
Caracterização do Universo de Estudantes Inquiridos em Função do Género e do Continente
de Origem
África
América Latina
Ásia
Europa
Masculino
16
13
7
84
Feminino
15
17
15
165
Instrumento
Questionário

de

dados

sociodemográficos. Recolhemos

os

seguintes

dados

sociodemográficos: género; idade; nacionalidade, entre outros dados (anexos A e B).
Medida de valores humanos - Questionário de Perfis de Valores Revisto (“Revised
Portrait Values Questionnaire” – PVQ-RR). Aplicámos o PVQ-RR (“Revised Portrait Values
Questionnaire”, Schwartz, et al., 2012 e Schwartz & Butenko, 2014) disponibilizado por
Shalom Schwartz, nos vários idiomas: árabe, espanhol, inglês, italiano, polaco, português,
russo e ucraniano. Esta opção metodológica permitiu obter uma melhor compreensão e nível
de resposta e fomentou uma maior cooperação no estudo de sujeitos provenientes de
diferentes países.
O PVQ-RR é constituído por 57 afirmações distintas em que o participante se compara
com outras pessoas escolhendo uma asserção de comparação, definindo o quão essa pessoa se
parece consigo mesmo numa escala de seis opções. Especificando: relativamente ao valor
tradição um dos itens descreve: "É importante para ele manter tanto os valores, quanto as
formas de pensar tradicionais", variando a escala entre “parece-se muito comigo”, “parece-se
comigo”, “parece-se mais ou menos comigo”, “parece-se pouco comigo”, “não se parece
comigo” ou “não se parece nada comigo” (Schwartz et al., 2012); competindo ao participante
assinalar a opção com que mais se identifica.
De acordo com o modelo de Schwartz (1992, 2012), os itens relativos a cada valor
humano no PVQ-RR agrupam-se nos dez valores motivacionais, de acordo com a seguinte
classificação: autocentração (itens 1; 23; 39; 16; 30; 56), estimulação (itens 10; 28; 43),
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hedonismo (itens 3; 36; 46), realização (itens 17; 32; 48), poder (itens 6; 29; 41; 12; 20; 44),
segurança (itens 13; 26; 53; 2; 35; 50); conformidade (itens 15; 31; 42; 4; 22; 51), tradição
(itens 18; 33; 40; 7; 38; 54), benevolência (itens 11; 25; 47; 19; 27; 55) e universalismo (itens
8; 21; 45; 5; 37; 52; 14; 34; 57), configurando os objetivos de cada tipo motivacional e de
acordo com os valores específicos.
A escolha da versão PVQ-RR composta por 57 itens (Cieciuch, Davidov, Vecchione,
Beierlein, & Schwartz, 2014; Schwartz et al., 2012), deveu-se a estar adaptada à mais recente
teoria dos valores refinada; e ainda por possibilitar fazer uma análise sob a perspetiva dos 10
valores humanos, o que iria permitir uma maior abrangência para avaliar e fazer o tratamento
estatístico dos resultados.
Procedimento
Recolha de dados
Com o consentimento dos responsáveis pela gestão dos dados dos alunos (Serviços
Académicos e Gabinete de Relações Internacionais) procedemos ao levantamento do número
de estudantes matriculados no ano letivo de 2016-17, bem como de estudantes que tinham
feito mobilidade estudantil (nacionais e internacionais), nos anos letivos 2015-16 e 2016-17.
Após a recolha, verificamos quais as nacionalidades predominantes dos alunos e organizámos
nove inquéritos diferentes nos seguintes idiomas: árabe (feminino e masculino); espanhol;
inglês; italiano; polaco; português; russo e ucraniano (de acordo com os idiomas disponíveis
do PVQ-RR relativos às nacionalidades dos estudantes). A recolha de dados decorreu entre
março e junho de 2017, através de envio de correio eletrónico (a 5735 emails de estudantes
matriculados e de mobilidade estudantil) com uma hiperligação do inquérito disponível
online, onde constavam as informações importantes acerca da colaboração ser anónima e
como poderiam ter acesso aos resultados e conclusões finais (anexos C e D). O número de
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respostas foi de 5.81% pois houve muita perda pelo envio de emails aos estudantes do IPB e
por razões alheias ao nosso trabalho também houve fraca colaboração de estudantes da
UTAD.
Procedimentos éticos
O estudo foi aprovado pela comissão de ética “RI001-2017/00235” (anexo E) e os
estudantes foram informados acerca das condições e objetivos do estudo, tendo a sua
participação sido voluntária. Desta forma o levantamento dos dados necessários para contacto
com os estudantes matriculados (ano letivo de 2016-17) e de mobilidade no IPB e UTAD (nos
anos letivos 2015-16, nacionais e internacionais), cumpriu com todos os princípios éticos e
deontológicos inerentes a um estudo de investigação tendo autorização expressa dos
responsáveis.
Análise de Dados
De acordo com as recomendações de Schwartz (1996, 2006) para acautelar a distorção
dos resultados calculámos a grande média a partir dos 57 itens da totalidade do questionário,
resultando no que se denomina por “Mean RATing”, média de todos os valores (MRAT).
Posteriormente, pela subtração de cada um dos conjuntos de resultados dos 10 “valores
brutos”, a média geral de todos os itens (“MRAT”) obtivemos os “valores centrados”. Este
procedimento visou corrigir as diferenças individuais no uso da escala de resposta antes de
realizar a análise estatística. Cada média resultante para cada valor, terá uma pontuação cujo
significado é diretamente proporcional à magnitude de identificação (o quão importante é o
valor) do grupo de sujeitos para aquele valor. Ou seja, quanto maior a pontuação, maior a
identificação com determinado valor humano e quanto menor a pontuação de cada valor
menor a idntificação com o valor em causa (tomando-se a média ou mediana resultantes como
referência). Todos os cálculos tiveram esta correção como referência.
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Para responder ao objetivo 1, comparação dos valores entre continentes de
proveniência, realizámos uma análise de variância one-way ANOVA. Para responder ao
objetivo 2, comparação dos valores entre géneros realizámos testes de t-student.
Complementámos a análise da one-way ANOVA mediante a realização de Testes HSD
(Honest Significant Difference) de Tukey que permitem identificar diferenças entre pares de
médias específicos ou em combinações lineares das médias. Após verificarmos que em
algumas das variáveis os critérios da distribuição normal para a utilização de estatística
paramétrica não se cumpriam por existirem grupos que não apresentavam distribuições
normais pelos coeficientes de assimetria e curtose normalizados (com valores de referência [1 e +1], Marôco, 2010) e homogeneidade da variância através do teste de Levene,
procedemos a análises não-paramétricas utilizando os testes de H Kruskal-Wallis e U MannWhitney. Efetuámos os testes e análises com recurso ao software SPSS24 Statistical Package
for the Social Sciences, versão 24.
Para responder ao objetivo 3, análise da interação das variáveis género e continente de
origem na organização e assunção dos valores humanos, fizemos uma análise multivariada.
Esta opção metodológica deve-se ao facto das diferenças entre grupos poderem não ser
dependentes de uma só variável, mas sim de um conjunto de variáveis. Desta forma, fazendo
uma análise de forma global, ou seja multivariada, os testes estatísticos permitem evidenciar
diferenças significativas caso existam (Pontes, 2005). Tal facto pode ficar a dever-se ao
acúmulo de diferenças das variáveis individuais e/ou às diferenças entre combinações lineares
dessas variáveis. A análise multivariada dos dados pode compreender a aplicação duma
diversidade de técnicas, como por exemplo as análises de variância multivariada (MANOVA
– Multivariate analysis of variance). Contudo, é fundamental que as técnicas multivariadas
aplicadas à análise de dados do presente estudo não violem os pressupostos essenciais para a
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utilização de testes multivariados paramétricos (Anderson, 2001; Zwick, 1985). Perante este
enquadramento, e depois de procedermos a testes prévios de análise à distribuição normal de
dados (Shapiro-Wilk) e de teste à homogeneidade de variância (Bartlett) recorremos às
técnicas não-paramétricas (Pontes, 2005). Por outro lado, a aplicação de testes permutacionais
na análise dos dados deste estudo permite a obtenção da probabilidade de ocorrência de
valores inferiores ou iguais à estatística calculada (valores-p) (Anderson, 2001). Desta forma,
na análise multivariada dos dados obtidos neste estudo recorremos a uma two-way
PERMANOVA (Permutational multivariate analysis of variance) para testar a interação de
duas variáveis: género e origem (continentes de proveniência) dos alunos inquiridos. A matriz
de dados correspondeu a todas as respostas referentes aos 10 valores centrados, considerando
os dados agrupados por fatores de análise, ou seja os 2 géneros (masculino e feminino) e 4
origens (Europa, África, Ásia e América). No desenho da PERMANOVA considerámos os 2
fatores fixos e testámos a significância estatística da variância (p < 0.05) através de 999
permutações. Realizámos pair-wise tests subsequentes à análise PERMANOVA para verificar
quais os continentes onde se podem detetar diferenças significativas. Finalmente, aplicámos a
análise não-métrica multidimensional (MDS), que consiste num método de ordenação
baseado em ranks estabelecidos a partir da matriz de similaridades de Bray-Curtis e que foi
também aplicada à matriz global de dados dos 10 valores centrados e da globalidade de
respostas do universo de alunos inquiridos. Estas análises foram efetuadas com recurso ao
Statistical package PRIMER 6 & PERMANOVA+ (Anderson, Gorley, & Clarke, 2008; Clarke
& Gorley, 2006). A PERMANOVA é um método não paramétrico que consiste numa partição
geométrica da variação a partir duma matriz de dados multivariada, definida explicitamente
no espaço de uma medida de dissimilaridade escolhida, em resposta a um ou mais fatores
duma análise de variância (Anderson, 2017).
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Resultados
Análise Univariada: Intercultural e de Género
Valores e perspetiva intercultural
Comparação dos valores humanos e os quatro continentes
A análise de variância entre comparação dos valores humanos e os quatro continentes
relativos à amostra (Tabelas 1.2 e 1.3) indica a presença de um pequeno efeito atribuído à
proveniência dos estudantes para os valores da autocentração, F(3, 331) = 3.002, p = .031, η2
=.03, e hedonismo, F(3, 331) = 3.276, p = .021, η2 = .03. Comparações post-hoc usando o
teste de Tukey HSD indicaram que a pontuação média, M = 0.45, DP = 0.54, para o valor de
autocentração entre os estudantes da Europa foi significativamente diferente da pontuação
média, M = 0.18, DP = 0.62, dos estudantes de África, bem como entre o grupo de estudantes
de África e o grupo de estudantes da Ásia, M = 0.60, DP = 0.50.
Analisando o resultado de comparações múltiplas, verificámos que na comparação entre
os estudantes do continente europeu, M = 0.45, DP = 0.54, com os estudantes Africanos, M =
0.18, DP = 0.62, para o valor de autocentração os Africanos tiveram uma valoração média
inferior para este valor. Ainda relativo ao valor de autocentração os estudantes do continente
asiático, M = 0.60, DP = 0.50, apresentaram a média de resposta mais elevada,
comparativamente aos estudantes da américa latina, M = 0.41, DP = 0.51. Comparando as
médias obtidas com o teste de Tukey HSD para o valor de hedonismo (Tabela 1.5), apenas
verificámos que havia diferenças significativas entre estudantes Europeus, M = .39, DP = .61,
e Asiáticos, M = -.02, DP = 1.03. Desta forma, verificámos que os estudantes de Europa
obtiveram uma pontuação de resposta mais elevada na escala, identificando-se assim mais
com as afirmações de identificação do valor de hedonismo. Comparando os quatro
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continentes analisados, os estudantes provenientes da Ásia foram os que se identificaram
menos com este valor, M = -0.02, DP = 1.03.
Tabela 1.2
Estatística Descritiva: Valores Centrados entre Quatro Continentes Calculados em Função
da Grande Média (Média, Desvio Padrão, Assimetria, Curtose)
Continente

AC

ES

HE

RE

PO

SE

CO

TR

BE

UN

Europa
África
Amér. Lat.
Ásia
Europa
África
Amér. Lat.
Ásia
Europa
África
Amér. Lat.
Ásia
Europa
África
Amér. Lat.
Ásia
Europa
África
Amér. Lat.
Ásia
Europa
África
Amér. Lat.
Ásia
Europa
África
Amér. Lat.
Ásia
Europa
África
Amér. Lat.
Ásia
Europa
África
Amér. Lat.
Ásia
Europa
África
Amér. Lat.
Ásia

M
.4546
.1828
.4129
.5997
-.0742
-.0968
-.0649
.0088
.3904
.2151
.2573
-.0215
.2123
.1505
.0129
.2815
-1.3926
-1.5968
-1.5927
-1.3624
.3261
.5323
.3240
.2057
-.2556
-.0161
-.0371
-.1124
-.5526
-.2581
-.5816
-.5443
.6708
.5376
.6962
.5997
.2806
.2222
.4499
.3118

DP
.54237
.62393
.51149
.50455
.73504
.60175
.83284
.86474
.61239
.69544
.57938
1.03406
.59809
.62690
.59970
.75950
.89343
.98967
.97291
.98245
.46613
.45600
.36630
.62701
.65939
.49057
.50055
.48321
.66096
.65101
.56077
.63400
.42024
.45046
.46224
.47790
.45206
.38179
.58908
.43495

Erro
Padrão da
Média
.03437
.11206
.09338
.10757
.04658
.10808
.15206
.18436
.03881
.12490
.10578
.22046
.03790
.11259
.10949
.16193
.05662
.17775
.17763
.20946
.02954
.08190
.06688
.13368
.04179
.08811
.09139
.10302
.04189
.11693
.10238
.13517
.02663
.08091
.08439
.10189
.02865
.06857
.10755
.09273

95% I.C - Média
.3869
-.0461
.2219
.3760
-.1659
-.3175
-.3759
-.3746
.3139
-.0400
.0410
-.4800
.1377
-.0794
-.2111
-.0552
-1.5042
-1.9598
-1.9560
-1.7980
.2679
.3650
.1872
-.0723
-.3379
-.1961
-.2240
-.3267
-.6351
-.4969
-.7910
-.8254
.6184
.3724
.5236
.3878
.2242
.0822
.2299
.1190

.5223
.4117
.6039
.8234
.0176
.1239
.2461
.3922
.4668
.4701
.4737
.4369
.2870
.3805
.2368
.6182
-1.2811
-1.2338
-1.2294
-.9268
.3843
.6995
.4608
.4837
-.1733
.1638
.1498
.1018
-.4701
-.0193
-.3722
-.2632
.7233
.7029
.8688
.8116
.3370
.3623
.6699
.5046

Sk

Ku

.372
-1.226
-.439
-.406
-.034
-.595
-.575
-.752
-.025
-.235
-.667
-1.014
-.201
-.263
-.510
-.650
-.025
.083
.286
.232
-.900
-1.485
-.098
-1.858
-1.011
-.334
-.603
-.545
-.570
-1.198
.036
-.115
-.439
.387
-.453
-.208
.087
-.119
-.891
-.495

.480
3.054
-.113
-.851
.785
1.400
-.728
.895
.829
.001
-.564
.570
.131
.191
.874
-.754
-.204
-.966
-.572
-1.029
2.150
6.140
-.016
3.702
2.004
-.565
.004
.444
.627
2.799
-.788
-.267
.451
1.574
.165
-.329
.319
.570
.568
2.892
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Legenda: Os valores Média correspondem aos desvios relativamente à grande média centrada, correspondente à
diferença obtida entre média de pontuação dos 57 itens de cada indivíduo e a cada pontuação de cada valor
(conjunto agrupado de itens para cada valor)
Valores - Autocentração (AC); Estimulação (ES); Hedonismo (HD); Realização (RE); Poder (PO); Segurança
(SE); Conformidade (CO); Tradição (TR); Benevolência (BE); Universalismo (UN)

Tabela 1.3
Resultados da Análise Univariada de Variância: Valores e Continentes
Valor

gl

Quadrado Médio

F

Sig.

AC

3

.893

3.002

.031

ES

3

.055

.099

.960

HE

3

1.395

3.276

.021

RE

3

.431

1.150

.329

PO

3

.701

.836

.475

SE

3

.532

2.414

.067

CO

3

.925

2.386

.069

TR

3

.834

1.973

.118

BE

3

.202

1.090

.353

UN
3
.313
1.487
.218
Legenda: Valores - Autocentração (AC); Estimulação (ES); Hedonismo (HD); Realização (RE); Poder (PO);
Segurança (SE); Conformidade (CO); Tradição (TR); Benevolência (BE); Universalismo (UN)

Tabela 1.4
Resultados da Análise Univariada: Comparações Múltiplas Entre Continentes para o Valor
de Autocentração

Tukey HSD

Subconjunto

Continentes

N

África

31

,1828

América Latina

30

,4129

,4129

249

,4546

,4546

Europa
Ásia
Sig.

1

22

2

,5997
,163

,483
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Tabela 1.5
Resultados da Análise Univariada: Comparações Múltiplas Entre Continentes para o Valor
de Hedonismo

Tukey HSD

Continentes

N

Europa

Subconjunto

249

1
-,3904

América Latina

30

-,2573

-,2573

África

31

-,2151

-,2151

Ásia

22

Sig.

2

,0215
,678

,284

Comparação do valores humanos dos estudantes portugueses com o estudantes do
resto da Europa.
Foi realizado um teste t de amostras independentes (Tabelas 1.6 e 1.7) para comparar
os resultados entre os grupos de estudantes da Europa (n= 79) e estudantes portugueses (n=
170). Esta análise permitiu verificar que os resultados dos grupos de estudantes do resto
Europa, M = 0.61, DP = .55, e estudantes portugueses, M = 0.38, DP = .53, são
significativamente diferentes nos valores de autocentração t(247)= 3.066, p = .002, twotailed, sendo a magnitude da diferença das médias (diferença da média = .22) IC 95%: 0.08 –
0.37) pequena, η2 = .04. Relativamente aos resultados dos valores de estimulação, t(247) =
2.937, p = .004, two-tailed, entre os grupos do resto da Europa, M = 0.12, DP = .70, e
portugueses, M = -.17, DP = .75, foram identificados como significativamente diferentes.
Também neste caso a magnitude das diferenças nas médias (diferença da média = .29) IC
95% [0.095 – 0.483] foi pequena, η2 = .03. Para o valor de poder, t(247) = 2.198, p = .029,
two-tailed, constatamos que os resultados dos grupos de estudantes do resto da Europa, M = 1.21, DP = .92, e portugueses, M = -1.48, DP = .87, são significativamente diferentes. Para
esta comparação a magnitude das diferenças nas médias (diferença da média = .27) IC 95%
[0.028 – 0.050] foi pequena, η2 = .02. Identificámos ainda que o valor de tradição, t(247)= 2.155, p = .032, two-tailed, tinha uma média significativamente diferente entre o grupo do
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resto da Europa, M = -0.68, DP = .66, e o grupo dos portugueses, M = -0.49, DP = .66, em
que magnitude das diferenças nas médias, diferença da média = -.19, IC 95% [-0.369 – 0.017] foi pequena, η2 =.03. A partir da análise destes resultados e analisando as médias
obtidas (Tabela 1.6) verificámos que o grupo dos estudantes portugueses pontuou sempre com
uma média inferior de valorização na identificação dos valores anteriormente identificados
(autocentração, estimulação, poder, tradição), relativamente aos estudantes do resto da
Europa. Recorrendo ao teste U Mann-Whitney de amostras independentes estabelecendo
comparações entre um grupo de estudantes de vários países da Europa e outro grupo de
estudantes exclusivamente de Portugal para os 10 valores encontrámos diferenças
significativas para o valor de segurança, U = 7991.50, z = 528.93,p = .016, r = .01, entre os
dois grupos de estudantes do resto da Europa , Md = 108.84, n = 79, e portugueses, Md =
132.51, n = 170.
Tabela 1.6.
Estatística Descritiva: Valores Centrados entre grupos de países – Europa sem Portugueses
vs Portugueses (Média, Desvio Padrão, Assimetria, Curtose)

Europa s_PT

.6067

Portugal

.3840

Erro
Padrão da
Média
.06151
.54671
.04043
.52715

Europa s_PT

.1235

.66945

.07532

Grupo
AC
ES
HE
RE
PO
SE
CO
TR

M

DP

95% I.C - Média

Sk

Ku

.4842

.7291

-.436

.413

.3041

.4638

.782

1.304

-.0264

.2735

-.372

-.347

-.2793

-.0528

.143

1.398

Portugal

-.1660

.74782

.05736

Europa s_PT

-.4864

.61908

.06965

-.6251

-.3477

.254

-.383

Portugal

-.3457

.60591

.04647

-.4375

-.2540

-.076

1.606

Europa s_PT

.1910

.66458

.07477

.0422

.3399

-.158

-.573

Portugal

.2222

.56636

.04344

.1364

.3079

-.212

.645

Europa s_PT

-1.2115

.91915

.10341

-1.4174

-1.0056

.155

-.802

Portugal

-1.4768

.87117

.06682

-1.6087

-1.3449

-.157

-.005

Europa s_PT

.1953

.53250

.05991

.0760

.3145

-1.260

2.282

Portugal
Europa s_PT
Portugal
Europa s_PT

.3869
-.3617
-.2062

.41982
.75457
.60625

.3233
-.5307
-.2980

.65514

.4505
-.1927
-.1145
-.5373

-.371
-.886
-1.004

-.6841

.03220
.08490
.04650
.07371

.597
.877
2.769
.728

-.8308

-.500
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Portugal
BE
UN

-.4915

.65662

.05036

-.5910

-.3921

-.630

.726

Europa s_PT

.6024

.41044

.04618

.5105

.6944

.302

-.096

Portugal

.7026

.42214

.03238

.6387

.7665

-.776

1.050

Europa s_PT

.2586

.54681

.06152

.1361

.3810

-.141

-.180

Portugal
.03083
.3517
.358
.2908
.40194
.2300
.409
Legenda: Os valores Média correspondem aos desvios relativamente à grande média centrada, correspondente à
diferença obtida entre média de pontuação dos 57 itens de cada indivíduo e a cada pontuação de cada valor
(conjunto agrupado de itens para cada valor)
Valores - Autocentração (AC); Estimulação (ES); Hedonismo (HD); Realização (RE); Poder (PO); Segurança
(SE); Conformidade (CO); Tradição (TR); Benevolência (BE); Universalismo (UN)

Tabela 1.7
Comparação de Estudantes Portugueses com outros Estudantes Europeus
Sig.

Diferença

Erro padrão

95% I.C da diferença

(bilateral)

média

da diferença

Inferior

Superior

247

.002

.22270

.07263

.07965

.36576

2.937

247

.004

.28958

.09858

.09541

.48375

HE

-1.694

247

.092

-.14069

.08307

-.30431

.02294

RE

-.382

247

.703

-.03114

.08158

-.19182

.12953

PO

2.198

247

.029

.26534

.12072

.02757

.50312

SE

-3.070

247

.002

-.19163

.06242

-.31457

-.06869

CO

-1.738

247

.083

-.15545

.08942

-.33158

.02067

TR

-2.155

247

.032

-.19252

.08934

-.36850

-.01655

BE

-1.757

247

.080

-.10014

.05698

-.21238

.01209

t

gl

AC

3.066

ES

UN
-.523
247
.601
-.03226
.06164
-.15368
.08916
Legenda: I.C. – Intervalo de Confiança; Valores - Autocentração (AC); Estimulação (ES); Hedonismo (HD);
Realização (RE); Poder (PO); Segurança (SE); Conformidade (CO); Tradição (TR); Benevolência (BE);
Universalismo (UN)

Comparação dos valores humanos dos estudantes portugueses com estudantes do
resto do Mundo
Na comparação dos valores entre os estudantes (Tabelas 1.8 e 1.9) portugueses (n=170)
e a amostra com estudantes do “resto do Mundo” (n=162), verificámos que existem
diferenças significativas entre estes dois grupos nos valores estimulação, t(330)= 2.445, p =
.015, two-tailed, em que o grupos de estudantes “resto do mundo”, M = 0.03, DP = .72,
registaram uma média superior na resposta para este valor, comparando ao grupo dos
portugueses, M = -0.17, DP = .75. A magnitude da diferença nas médias (diferença da média
= .20) IC 95% [0.038 – 0.355] foi pequena, η2 = .02. Numa outra análise dos resultados
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constatámos diferenças significativas para o valor de benevolência, t(330)= -2.029, p =.043,
two-tailed, em que o grupo de estudantes do resto do mundo, M = 0.61, DP = .44, tem uma
média na pontuação deste valor inferior à média do grupo de dos portugueses, M = 0.70, DP
= .42. A magnitude da diferença na média (diferença da média = -.02) IC 95% [-0.188 –
-0.003] é pequena, η2 = .01. Utilizando o teste de teste de U Mann-Whitney de amostras
independentes para comparar ainda os dois grupos analisados, verificámos que existe
também diferença significativa para o valor de autocentração, U = 11451.50, z =874.17, p =
.008, r = .01. Verificando a ordenação da média de respostas, constatámos que a amostra de
estudantes portugueses identificou-se menos com este valor, Md = 152.86, n = 170, em
relação à amostra dos estudantes do resto do mundo, Md = 180.81, n = 162.
Tabela 1.8
Estatística Descritiva: Valores Centrados e Continentes – Mundo e PT (Média, Desvio
Padrão, Assimetria, Curtose)
Erro
Padrão da
Média

Sk

Ku

.5772

-.662

1.305

.3041

.4638

.782

1.304

.05645

-.0806

.1424

-.537

.104

.74782

.05736

-.2793

-.0528

.143

1.398

-.3231

.71282

.05600

-.4337

-.2125

.825

1.423

-.3457

.60591

.04647

-.4375

-.2540

-.076

1.606

Mundo s_PT

.1626

.65860

.05174

.0604

.2648

-.257

-.389

Portugal

.2222

.56636

.04344

.1364

.3079

-.212

.645

-1.3763

.95898

.07534

-1.5251

-1.2275

.133

-.810

.87117

.06682

-1.6087

-1.3449

-.157

-.005

.51811

.04071

.2046

.3654

-1.344

3.045

.3869

.41982

.03220

.3233

.4505

-.371

.597

Mundo s_PT

-.2016

.64931

.05101

-.3024

-.1009

-1.049

1.716

Portugal

-.2062

.60625

.04650

-.2980

-.1145

-1.004

2.769

Mundo s_PT

-.5646

.64899

.05099

-.6653

-.4639

-.457

.446

TR

Portugal

-.4915

.65662

.05036

-.5910

-.3921

-.630

.726

BE

Mundo s_PT

.6070

.43604

.03426

.5394

.6747

.080

.023

Portugal

.7026

.42214

.03238

.6387

.7665

-.776

1.050

Mundo s_PT

.2943

.51515

.04047

.2143

.3742

-.280

.118

AC
ES
HE
RE
PO

Grupo

M

DP

Mundo s_PT

.4887

.57033

.04481

.4002

Portugal

.3840

.52715

.04043

Mundo s_PT

.0309

.71847

Portugal

-.1660

Mundo s_PT
Portugal

Mundo s_PT
Portugal
Mundo s_PT

SE
CO

UN

Portugal

-1.4768
.2850

95% I.C - Média
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.03083
.3517
.358
Portugal
.2908
.40194
.2300
.409
Legenda: Os valores Média correspondem aos desvios relativamente à grande média centrada, correspondente à
diferença obtida entre média de pontuação dos 57 itens de cada indivíduo e a cada pontuação de cada valor
(conjunto agrupado de itens para cada valor)
Valores - Autocentração (AC); Estimulação (ES); Hedonismo (HD); Realização (RE); Poder (PO); Segurança
(SE); Conformidade (CO); Tradição (TR); Benevolência (BE); Universalismo (UN)

Tabela 1.9
Comparação de Estudantes Portugueses com resto do Mundo
t

gl

Sig.

Diferença

Erro padrão

(bilateral)

média

da diferença

95% I.C da Diferença
Inferior

Superior

AC

1.739

330

.083

.10476

.06024

-.01374

.22326

ES

2.445

330

.015

.19694

.08055

.03848

.35540

HE

.312

330

.755

.02264

.07249

-.11996

.16524

RE

-.885

330

.377

-.05961

.06732

-.19203

.07282

PO

1.001

330

.318

.10052

.10047

-.09712

.29817

SE

-1.973

330

.049

-.10188

.05164

-.20347

-.00030

CO

.067

330

.947

.00463

.06891

-.13093

.14019

TR

-1.019

330

.309

-.07304

.07169

-.21406

.06798

BE

-2.029

330

.043

-.09555

.04710

-.18821

-.00290

UN
.068
330
.946
.00345
.05058
-.09605
.10295
Legenda: I.C. – Intervalo de Confiança; Valores - Autocentração (AC); Estimulação (ES); Hedonismo (HD);
Realização (RE); Poder (PO); Segurança (SE); Conformidade (CO); Tradição (TR); Benevolência (BE);
Universalismo (UN)

Valores e Género
Comparação dos valores humanos entre géneros
A Tabela 1.10 apresenta as medidas de tendência central e dispersão obtidas entre os 10
valores humanos para o género. Pela análise destes resultados do teste t-student de amostras
independentes, verificámos que apenas para o valor de poder (PO) os resultados indicam
haver uma diferença significativa, t(331)= 2.452, p = .015, two-tailed, embora a magnitude das
diferenças da média (diferença da média = 0.26), IC 95% [0.05 – 0.46] entre o género
masculino, M = -1.26, DP = 0.90, e o feminino, M = -1.51, DP = 0.92, seja pequena, η2 = .02.
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Para os restantes valores, de hedonismo (HE), segurança (SE) e conformidade (CO)
executou-se uma análise não paramétrica que não revelou diferenças significativas (p > .05)
entre géneros.
Tabela 1.10
Estatística Descritiva: Valores Centrados e Género (Média, Desvio Padrão, Assimetria,
Curtose)
Erro
Género
M
DP
Padrão da
95% I.C - Média
Sk
Média
Masculino
0.4317 0.5759
0.0526
0.3276
0.5358
0.440
AC
Feminino
0.4367 0.5354
0.0367
0.3644
0.5091
-0.276
Masculino
-0.0892 0.7480
0.0683
-0.2244
0.0461
0.480
ES
Feminino
-0.0617 0.7349
0.0504
-0.1609
0.0376
-0.557
Masculino
0.2997 0.7449
0.0680
0.1651
0.4344
-0.542
HE
Feminino
0.3530 0.6055
0.0415
0.2712
0.4348
-0.357
Masculino
0.2136 0.6333
0.0578
0.0992
0.3281
-0.474
RE
Feminino
0.1762 0.6058
0.0415
0.0944
0.2580
-0.132
Masculino
-1.2597 0.9008
0.0822
-1.4225
-1.0969
0.012
PO
Feminino
-1.5147 0.9171
0.0628
-1.6386
-1.3909
0.038
Masculino
0.2747 0.4986
0.046
0.1846
0.3649
-1.311
SE
Feminino
0.3710 0.4538
0.0311
0.3097
0.4323
-0.842
Masculino
-0.1864 0.6087
0.0556
-0.2964
-0.0764
-1.040
CO
Feminino
-0.2135 0.6364
0.0436
-0.2994
-0.1275
-1.023
Masculino
-0.5392 0.6510
0.0594
-0.6568
-0.4215
-0.454
TR
Feminino
-0.5193 0.6541
0.0448
-0.6076
-0.4309
-0.598
Masculino
0.6095 0.4726
0.0431
0.5240
0.6949
-0.307
BE
Feminino
0.6785 0.4071
0.0279
0.6235
0.7335
-0.304
Masculino
0.2349 0.4765
0.0435
0.1488
0.3210
-0.075
UN
Feminino
0.3243 0.4473
0.0306
0.2639
0.3847
0.001
Legenda: Os valores Média correspondem aos desvios relativamente à grande média centrada, correspondente à
diferença obtida entre média de pontuação dos 57 itens de cada indivíduo e a cada pontuação de cada valor
(conjunto agrupado de itens para cada valor); Valores - Autocentração (AC); Estimulação (ES); Hedonismo
(HD); Realização (RE); Poder (PO); Segurança (SE); Conformidade (CO); Tradição (TR); Benevolência (BE);
Universalismo (UN)

Efeito das Variáveis Género e Continentes: Análise Multivariada
Através da análise PERMANOVA identificámos diferenças significativas apenas para a
variável ‘continente’, concretamente: entre estudantes da Europa, África, Ásia e América
Latina (Pseudo-F = 2.040, p =.014) (Tabela 1.11).
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Ku
0.991
1.065
1.213
0.330
2.562
0.017
0.572
-0.267
-0.549
-0.378
2.700
2.593
1.799
2.393
-0.336
1.077
0.432
-0.019
0.516
0.249

Tabela 1.11
Resultado da Análise
Ásia e América Latina
Variável
Género
Continentes
Género x Continentes
Resíduo
Total

PERMANOVA às Variáveis: Género e Continentes: Europa, África,
g.l.
1
3
3
320
327

SS
42.99
246.41
158.37
12886
13298

MS
42.993
82.135
52.792
40.268

Pseudo-F
1.068
2.040
1.311

P (perm)
0.364
0.014*
0.169

Permutações
997
999
998

* p < .05

Por sua vez, os pair-wise tests elaborados entre os diferentes níveis dentro da variável
considerada – continente, mostram diferenças significativas apenas entre os estudantes da
Europa e de África, t=1.73, p = .024 (Tabela 1.12).
Tabela 1.12
Resultado dos Pair-Wise Tests Realizados para a Variável Continente
Grupos
t
P (perm)
Permutações
Europa, América Latina
1.20
0.196
999
Europa, África
1.73
0.024*
998
Europa, Ásia
1.40
0.068
999
América Latina, África
1.29
0.146
999
América Latina, Ásia
1.18
0.220
998
África, Ásia
1.38
0.080
998
* p < .05

Para perceber que valores significativos se distinguiram entre os dois grupos da variável
continentes, recorremos ao teste U Mann-Whitney de amostras independentes estabelecendo
comparações entre os continentes Africano e Europeu para os 10 valores. De acordo com esta
análise verificou-se que para estes dois continentes (n=280), existem 4 valores onde foram
encontradas diferenças significativas: autocentração, U = 2989.50, z = 425.13, p = .041, r =
.01, o qual os estudantes de África pontuam menos, Md = 112.44, n = 31, que os estudantes da
Europa, Md =143.99, n= 249; segurança, U = 4964.50, z = 425.13, p = .009, r = .01 em que
os estudantes de África têm maior posição média, Md = 176.15, n = 31 do que os estudantes
da Europa, Md =136.06, n= 249; tradição, U = 4981.50, z = 425.14, p = .008, r = .01, cujos
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estudantes de África surgem com média superior, Md = 176.69, n = 31, relativamente aos da
Europa, Md =135.99, n= 249, e ainda benevolência, U = 3021.50, z = 425.13,p = .05, r = .01)
em que os estudantes de África ocupam uma posição média menor, Md = 113.47, n = 31, do
que os estudantes da Europa, Md =143.87, n= 249.
A análise de escalonamento multidimensional MDS, baseada na matriz total de
respostas dos estudantes aos inquéritos fornecidos, mostrou para a variável continente uma
dispersão acentuada, fruto da heterogeneidade das respostas dentro de cada continente (i.e.
tendo em conta os diferentes países). Contudo, é possível observar alguma separação para o 1º
eixo entre os estudantes da Europa e dos restantes continentes. Importa realçar que existe uma
variabilidade que importa considerar, nomeadamente pela diversidade de alunos do espaço
europeu com perfis distintos (e.g. alunos do norte versus sul da Europa) que potencialmente
podem inviabilizar a existência de padrões mais evidentes (Figura 1.2).
ines
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Figura 1.2. Ordenação MDS, baseada nas respostas dos estudantes, considerando 4
continentes: 1) Europa; 2) África; 3) América Latina e 4) Ásia.
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Discussão
Com este estudo propusemo-nos comparar a relevância que os estudantes de ensino
superior demonstram em relação aos valores humanos que regula o seu comportamento
conforme o continente de proveniência (perspetiva intercultural) e género.
A análise dos valores humanos conduzida neste estudo, relativa à perspetiva
intercultural e de género mostrou que dependendo da origem e do género dos indivíduos,
existem valores que são mais predominantemente valorizados.
Objetivo 1 – Intercultural
No que respeita à variável intercultural, analisada pelo continente de proveniência dos
estudantes, obtivemos resultados que evidenciam o valor de autocentração e hedonismo na
diferenciação entre estudantes dos continentes considerados. Com efeito, para o valor de
autocentração, quando comparadas as respostas dos estudantes agrupadas pelos quatro
continentes: América Latina, África, Ásia, Europa, verificámos que os estudantes europeus e
asiáticos

valorizam

mais

as

características

relativas

ao

valor

autocentração,

comparativamente com os estudantes provenientes de países Africanos. Verificámos ainda
existirem diferenças na valorização e identificação com o valor de hedonismo onde os
estudantes da Europa valorizam e se revêem mais com este valor (baseado em características
motivacionais de gratidão e prazer pessoal) relativamente aos estudantes de países do
continente Asiático que valorizam menos. Apesar de ideologicamente não estarmos à espera
destes resultados em que os estudantes dos países Europeus dão mais importância ao valor de
hedonismo que os asiáticos, com base nestes resultados confirmámos alguns dos resultados do
estudo de Schwartz e Bardi (2001) na medida em que a maioria dos valores consistentemente
identificados como mais importantes foram igualmente os da autocentração e hedonismo.
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Os valores de poder e tradição foram avaliados como menos importantes pelos
estudantes com diferentes proveniências geográficas, confirmando os resultados de Schwartz
e Bardi (2001) que indicam que indivíduos dos países da europa ocidental tendem a atribuir
menor importância a ambos. A meio termo na avaliação da importância dos valores, apenas o
valor de conformidade revelou ser igualmente classificado nesta ordenação, uma vez que os
restantes valores classificados como medianamente importantes (valores de segurança,
realização e hedonismo – anexo G) verificaram-se mais importantes no presente estudo, do
que segundo os autores anteriormente mencionados. Foi possível verificar ainda que os
estudantes dos países localizados na Ásia e em África tendem igualmente a enfatizar a
conformidade e a tradição como mais importantes do que os membros de outros países
(Schwartz & Bardi, 2001). Considerando as respostas do universo de estudantes inquiridos
provenientes de quatro continentes, verificamos assim que o valor de poder destaca-se
claramente relativamente aos restantes valores em equação como sendo menos importante na
população estudada e ainda verificamos que não há uma diferenciação muito evidente entre os
estudantes de diferentes nacionalidades, no que concerne os valores, pois os dados apontam
para uma aglomeração e partilha dos valores nos estudantes provenientes dos 4 continentes
identificados.
Comparando os estudantes portugueses com estudantes do resto da Europa, os
resultados mostram que os estudantes portugueses tendem a identificar-se mais com o valor
de tradição e segurança do que os estudantes do resto da europa que participaram no estudo.
No entanto, estes tendem a identificar-se mais com os valores de autocentração, estimulação,
poder, do que os estudantes portugueses.
Relativamente à comparação da amostra de inquiridos portugueses com os estudantes de
outras nacionalidades resto do mundo, verificámos que estes últimos tendem a rever-se mais
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com os valores de estimulação e autocentração, em comparação com os estudantes
portugueses que se identificam menos com estes valores. Relativamente ao valor de
benevolência ambos os grupos têm uma média muito semelhante, mas ainda assim os
estudantes portugueses revelaram identificar-se mais com este valor do que os estudantes do
resto do mundo. Num estudo efetuado com estudantes de pós-graduação da Ásia (e.g. China,
Índia, Indonésia e Tailândia; N= 371) em cinco universidades da Austrália, foram encontradas
igualmente diferenças significativas entre todos os grupos de estudantes por nacionalidade,
em relação aos construtos de valor de autoeficácia (como a autocentração e estimulação) e de
Hedonismo (Arambewela & Hall, 2013; Costa, 2010).
De um modo geral, os resultados obtidos estão de acordo com o estudo efetuado por
Schwartz e Bardi (2001), na medida em que a maioria dos valores consistentemente
identificados como mais importantes foram igualmente os da autocentração, benevolência e
universalismo. Inversamente, os valores de estimulação, poder e tradição foram avaliados
como menos importantes pelos estudantes com diferentes proveniências geográficas.
Nesta análise da variável continente devemos ter em conta os efeitos das diferenças
sociais e culturais; ou seja, as mudanças experimentadas pelos alunos na adaptação a um novo
país, região, ou cidade, considerando a componente psicológica e a própria tensão de
realocação física que pode motivar uma mudança significativa na classificação dos valores.
Importará ainda realçar que o ambiente de aprendizagem dos alunos nos continentes de
origem está baseado em metodologias de ensino diferentes e pode influenciar, decisivamente,
a valoração atribuída a cada item de avaliação no presente estudo. Por exemplo, Matthews,
Lietz, e Darmawan (2007) que estudaram a relação entre os valores e abordagens de
aprendizam, verificaram que na Alemanha, Bulgária e Roménia havia um sistema altamente

32

regimentado e baseado em exames, onde a memorização era uma parte fundamental do
processo de aprendizagem.
Objetivo 2 – Género
Tendo em conta os 10 tipos motivacionais associados aos valores humanos (Schwartz,
1992) verificámos que o valor de poder foi aquele com o qual os estudantes inquiridos menos
se identificaram. Contudo, foi apenas para este tipo motivacional, o poder, que encontrámos
diferenças significativas relativamente à variável género. Este estudo permitiu detetar
diferenças entre o género masculino e feminino para o valor de poder, através da avaliação da
população de estudantes de ambos os géneros que dele fizeram parte. Assim, verificou-se que
a amostra feminina do estudo evidenciou rever-se menos com o valor de poder, em oposição à
amostra masculina que apesar de valorizar pouco este valor, tende a identificar-se mais com
este valor. Bocsi (2012), num estudo efetuado na Hungria com alunos do ensino superior (N=
2384 alunos), também encontrou diferenças significativas nas preferências de valores entre
géneros. Segundo esta autora, os valores mais destacados das alunas estão mais inserido na
sociedade e na comunidade, com intenções mais filantrópicas, enquanto relativamente aos
objetivos na vida, sobressaem as relações pessoais. Paralelamente, a posição mais elevada de
reconhecimento social baseia-se na opinião da comunidade. Por sua vez, os estudantes do
género masculino têm uma imagem mais materialista, centrada na carreira e no julgamento
sobre si mesmos, assim como os seus objetivos na vida são muito mais independentes da
comunidade.
Numa abordagem mais global, extrapolando o universo dos alunos do ensino superior,
os resultados obtidos neste estudo aparecem também corroborados por Schwartz e Rubel
(2005). Estes autores relatam, num estudo efetuado em 19 países europeus, que quanto maior
a igualdade social, de saúde e de emprego entre mulheres e homens num país, maiores são as
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diferenças de sexo, precisamente nos valores de poder e benevolência. Os mesmos autores
referem que em países com maior igualdade de género, caso da Finlândia, houve, para os
homens, uma importância superior para os valores de poder, mas substancialmente menor
para os valores de benevolência, comparativamente com as mulheres. Em países com menor
igualdade de género, como por exemplo na Grécia, essas diferenças entre os sexos foram
relativamente pequenas. Curiosamente, foram relatadas descobertas similares para outros
aspetos da personalidade relacionadas com diferenças sexuais em certas características (Costa,
Terracciano, & McCrae, 2001) e aspetos da experiência emocional (Fischer & Manstead,
2000) que foram maiores em países com maior igualdade de género.
Segundo Schwartz (1992), os valores de poder e realização são inerentemente mais
importantes para os homens. O objetivo do valor de poder é alcançar e proteger o estatuto
social, o prestígio e o domínio sobre pessoas e recursos. Por sua vez, o objetivo do valor de
realização é o sucesso pessoal através da demonstração de competência de acordo com os
padrões sociais. Ambos os valores de poder e realização compartilham a motivação de
aumentar os interesses pessoais como corroboram os estudos efetuados por Schwartz e Rubel
(2005). Esta conclusão foi atestada igualmente pela análise de escalonamento multivariada,
que também discriminou para esta mesma variável o valor de poder, como o que apresentou
maior diferenciação para a amostra. De facto, todos estes valores evidenciaram uma
classificação muito semelhante quer naqueles mais predominantes (concretamente nos valores
de autocentração, hedonismo, realização, segurança, benevolência e universalismo) quer nos
menos predominantes (universalismo). No entanto, para esta variável (i.e. género), não foi
possível distinguir mais nenhuma diferença relativamente aos nove restantes valores testados.
Em síntese, existem alguns valores humanos com os quais os indivíduos tendem a
identificar-se, mais e menos, mediante a origem geográfica ou género.
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Por fim, devemos realçar que as tendências observadas necessitarão de ser confirmadas
em futuros estudos acerca deste tópico, sugerindo-se que a amostra seja composta por um
maior número de estudantes, de forma a poder ser mais representativa da realidade patente no
ensino superior ou, em alternativa, ter uma distribuição mais equitativa de inquiridos,
sobretudo no que concerne à representatividade dos diferentes países e continentes
considerados.
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ESTUDO II – Valores e Mobilidade Estudantil: perfis de valores em estudantes do
ensino superior
Resumo
Sustentado num referencial teórico que defende a existência de valores humanos organizados
num contínuo motivacional e considerando que os valores são um construto central da
estrutura de personalidade e da nossa ação, consideramos relevante estudar o predomínio e a
diferenciação de valores entre estudantes que frequentam o Ensino Superior, relacionando-os
com a experiência de mobilidade académica e áreas académicas. O objetivo do presente
estudo foi analisar e comparar a estrutura predominante dos valores humanos dos estudantes
que estavam ou já tinham tido uma experiência de mobilidade internacional, ou não,
considerando diferentes áreas académicas. De um universo de 5735 estudantes de uma
instituição de ensino superior portuguesa, aceitaram responder ao Questionário de Perfis de
Valores Revisto 333 estudantes de 44 nacionalidades, agrupados em 5 áreas académicas. Os
resultados obtidos permitiram identificar que os estudantes que nunca tinham feito mobilidade
internacional, identificaram-se mais com o valor segurança. Os estudantes das áreas
académicas de Gestão identificaram-se mais com valor poder, tendo pontuações mais
elevadas do que as restantes áreas; por seu lado, os estudantes de Ciências Sociais
identificaram-se mais com o valor benevolência. Através de análise multivariada foi possível
observar a organização da teoria dos valores humanos, concretamente, o posicionamento de
grupos de valores adjacentes e opostos. Como implicação imediata, consideramos que, pelo
facto de o valor segurança ser valorizado pelos estudantes que nunca fizeram mobilidade,
será importante promover a perceção de segurança pelo estudante, para haver uma maior
promoção de experiências de mobilidade.
Palavras-Chave: valores, mobilidade estudantil, área académica, PVQ-RR
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Abstract
Based on a theoretical framework that defends the existence of human values organized in a
motivational continuous and considering that the values are a central construct of the structure
of personality and of our action, it was considered relevant to study the predominance and the
differentiation of values between students who attend Higher Education, relating them to the
experience of academic mobility and academic areas. The goal of this study was to analyze
and compare the predominant structure of the human values of students who were or had
already been under the experience of international mobility and from the different academic
areas. From a universe of students from one Portuguese higher education institution, 333
students from 44 nationalities, grouped in 5 academic areas respond to the Revised Portrait
Values Questionnaire. Students who had never made international mobility, were more
identified with the security value. Students in the academic area of Management have
identified themselves more with values of power, having higher scores than the other areas;
while students of Social Sciences have been more identified with the affirmations of
benevolence. Through multivariate analysis it was possible to observe the organization of the
theory of human values, namely the position of groups of adjacent and opposing values. The
fact that the value of security was enhanced by the students that never had an international
mobility experience, it should be taken into account for the promotion of a more safety
perception for the students, in order to enhance a better and bigger promotion of the academic
mobility experience.
Keywords: values, academic mobility, academic field, PVQ-RR
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Teorias dos valores humanos
Uma das principais razões para o estudo dos valores humanos teve por base o
paradigma e pressuposto de que estes valores podem explicar e prever comportamentos, em
ambos os níveis individuais e grupais do ser humano (Verkasalo, Lönnqvist, Lipsanen, &
Helkama, 2009). Estes valores podem estar integrados no conceito de motivação na medida
em que são construtos que orientam o comportamento em determinadas direções, em
detrimento de outras (Gleitman, 1999). De acordo com Schwartz e Bilsky (1987) “os valores
são (a) conceitos ou crenças, (b) sobre estados finais desejáveis ou comportamentos, (c) que
transcendem situações específicas, (d) orientam a seleção ou avaliação de comportamento e
eventos, e (e) são ordenados por importância relativa”. Sob o ponto de vista psicológico e
individual, os valores poderão ser metas motivacionais que servem como princípios na vida
das pessoas e de orientação e que podem diferir nos níveis individuais e sociais. Por esta
razão, o estudo e compreensão dos valores humanos também são importantes sob duas
perspetivas: a) individual e b) cultural. A nível individual, facilitam informações relevantes
sobre comportamentos e atitudes das pessoas, dado que os perfis de valores são importantes
preditores de comportamento, interesses e atitudes como, por exemplo, o desempenho
académico de estudantes (Castro Solano & Nader, 2006). A partir deste pressuposto, os
valores humanos poderão nortear as questões motivacionais subjacentes a muitas ações e
comportamentos. A nível cultural é pertinente estudar os valores humanos, pois podem
influenciar e serão influenciados por diversos fatores: políticos, sociais ou económicos
(Castro Solano & Nader, 2006).
A Teoria Universal dos Valores Humanos investigada por Schwartz (1992, 1994,
2017a) teve o seu início na segunda metade do séc. XX (e.g. Kluckhohn, 1951; Rokeach,
1973). Contudo, uma das características que a teoria de Schwartz realça, é a integração dos
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valores num conjunto dinâmico e não em valores inflexíveis e sem relação entre si (Schwartz,
1996). Com efeito, os valores humanos têm sido estudados por diferentes áreas do
conhecimento ao longo do tempo e sob diferentes perspetivas, como por exemplo na área do
marketing e consumo (Kitsawad & Guinard, 2014), interesses vocacionais (Gouveia, Meira,
Gusmão, Filho, & Souza, 2008), religião (Saroglou, Delpierre, & Dernelle, 2004) ou questões
sociais e comportamentais como por exemplo a delinquência (Borg, Hermann, & Bilsky,
2017). No entanto com abordagens complementares, têm em comum dois principais
objetivos: 1) avaliar os valores como critérios que as pessoas usam para selecionar e legitimar
ações e 2) avaliar as pessoas e os eventos.
De acordo com a teoria dos valores, estes decorrem da necessidade do indivíduo ter que
lidar com os três requisitos universais da sua realidade circundante, concretamente as
necessidades do indivíduo enquanto ser biológico, com requisitos de interação social e no
sentido do bom funcionamento e sobrevivência em grupo (Schwartz, 1996). Na teoria que
Schwartz (1992) desenvolveu, esta especificação levou a uma classificação universal de
valores em 10 tipos distintos, onde a organização se encontra estabelecida numa estrutura
circular ao longo de dois eixos ortogonais (Schwartz, 1992; Schwartz & Sagiv, 1995).
Organização dos valores básicos
Os valores humanos são normalmente confundidos com outros atributos, como atitudes,
traços e objetivos pessoais (Schwartz & Butenko, 2014). No entanto, é de ressalvar que os
valores humanos se distinguem por se manterem com a mesma relevância e predominância,
mesmo que as circunstâncias e situações se alterem (Roccas & Sagiv, 2010). Com efeito, são
um dos construtos utilizados pelas Ciências Sociais por permitirem descrever o indivíduo e a
sociedade onde se inserem (Schwartz, Cieciuch, Vecchione, Torres, Dirilen-Gumus, &
Butenko, 2016).
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A teoria original dos valores (Schwartz, 1992) discrimina dez valores básicos, quatro
grandes ordens de valores e duas dimensões opostas (Schwartz, 2017b). Segundo Roccas e
Sagiv (2010) é possível afirmar que a predominância e organização dos 10 tipos de valores
representados pelo modelo circular de Schwartz são semelhantes de uma forma transversal na
maioria das culturas, dado que este modelo já foi testado em mais de 70 países (com um
universo de mais de 200 amostras). Outra evidência resultante de alguns estudos
desenvolvidos em diferentes países, avaliada através da comparação das classificações
internas dos valores, permite realçar uma concordância no que as pessoas tendem a classificar
como valores mais e menos importantes, o que reflete uma homogeneidade intercultural na
classificação dos valores humanos que transcende as fronteiras nacionais (Ladhari, Pons,
Bressolles, & Zins, 2011). Por todas estas razões, os resultados destes estudos que têm sido
desenvolvidos fornecem uma base ainda mais consistente à teoria dos valores humanos
(Davidov, Schmidt, & Schwartz, 2008; Schwartz & Bardi, 2001; Spini, 2003) e à sua sólida
aplicação em diversos estudos subsequentes.
Segundo Schwartz et al. (2012) o agrupamento dos dez valores em dois eixos
conceptuais e/ou em quatro orientações pode ser resumidamente visualizado na Figura 2.1.
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Figura 2.1. O círculo motivacional de valores de acordo com a teoria refinada dos valores
humanos. Adaptado de "The Refined Theory of Values: associations with behavior and
evidences of discriminative and predictive validity”, de C. V. Torres, S. H. Schwartz, e T. G.
Nascimento, 2016, Psicologia USP, 27(2), p. 343.
A interpretação da Figura 2.1 pode ser explicada tendo em conta diferentes eixos de
análise. Assim, ao longo do primeiro eixo, as dimensões opostas são rotuladas como "abertura
à mudança" e a “valores de conservação”. A "abertura à mudança" inclui os valores de
estimulação e autocentração (ou autodireção) e são relativos às pessoas que seguem os seus
próprios interesses intelectuais e emocionais numa direção imprevisível. Por sua vez, os
“valores de conservação” incluem valores de tradição, conformidade e segurança e referemse à preservação do estatuto e da certeza. Este facto, implica que este eixo oponha valores que
enfatizam a própria independência e ação contra a autorrestrição submissa, a necessidade de
proteção e estabilidade e a manutenção das tradições. No segundo eixo, identifica-se uma área
de "autopromoção" oposta a "autotranscendência". A “autopromoção” inclui o poder e a
realização, e representa a motivação para melhorar os interesses pessoais das pessoas, mesmo
penalizando outros. Em oposição, a “autotranscendência” inclui valores como o universalismo
e a benevolência e refere-se à motivação das pessoas para expressar cortesia, ultrapassando
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preocupações egoístas e promovendo o bem-estar dos mais próximos ou distantes, bem como
da natureza em geral. A organização segundo este eixo coloca os valores da oposição que
enfatizam o sucesso e o domínio sobre os outros e aqueles que enfatizam a aceitação dos
outros, a promoção da igualdade e do bem comum. Por fim, no limiar de dois setores, está o
hedonismo que relaciona a “abertura à mudança” e “autopromoção” (Bilsky, 2009; Schwartz,
1992; Vecchione, Alessandri, Barbaranelli, & Caprara, 2011). Nesta estrutura circular, apesar
de ser estruturalmente contínua, os valores podem ser agrupados em categorias,
nomeadamente, os valores adjacentes (por exemplo, conformidade e tradição) que expressam
motivações semelhantes e que se correlacionam e ainda concebem atitudes e comportamentos
correspondentes (ou seja, seguindo as normas e costumes sociais). Os valores opostos (por
exemplo, conformidade e estimulação) expressam motivações diferentes e, portanto, refletem
atitudes e comportamentos distintos, como por exemplo, obedecer a ordens ou realizar
atividades radicais (Lilleoja, Dobewall, Aavik, Strack, & Verkasalo, 2016; McQuilkin,
Garðarsdóttir, Thorsteinsson, & Schwartz, 2016). Dentro desta estrutura circular, os tipos de
valores adjacentes estão estreitamente relacionados e as diferenças motivacionais entre os
tipos de valor são contínuas e não discretas (Torres, Schwartz & Nascimento, 2016).
Saliente-se que, associadas à teoria de Schwartz et al. (2012), existem diferentes
classificações que podem envolver 19, 10, 4 ou mesmo 2 valores (e.g. crescimento vs.
autoproteção) e resultam da distinção entre vários níveis de abstração numa hierarquia
motivacional. Assim, de acordo com o objetivo do estudo, poder-se-á optar por um dos
quatros tipos de classificações, não havendo nenhuma mais correta em detrimento de outra
(Schwartz et al., 2012). Segundo Roccas e Sagiv (2010), sob uma perspetiva intercultural, os
valores diferem no tipo de objeto motivacional que é expressado. Nos primeiros estudos
acerca deste conceito foram identificados os 10 tipos distintos de valores motivacionais:
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poder, realização, hedonismo, estimulação, autocentração, universalismo, benevolência,
tradição, conformidade e segurança (Schwartz & Boehnke, 2004; Cieciuch, 2012),
sumariamente descritos na Tabela 2.1.
Apesar do modelo dos 10 valores básicos ser atualmente ainda considerado como o
modelo da teoria dos valores mais consensualmente conhecido (Lima, Gouveia, Souza, &
Fonseca, 2014; Schwartz & Boehnke, 2004; Schwartz et al., 2012), houve necessidade de
continuar a perceber o círculo contínuo da organização dos valores humanos (Schwartz et al.,
2016). Na sequência de estudos posteriores surgiu, mais recentemente, a teoria refinada (não
revista nem substituída, por não haver contraditório acerca dos 10 valores) onde, segundo
indicações dos autores e conforme o objetivo do estudo, poder-se-á considerar 10 ou 19
valores sistematizados por Schwartz (2017b).
Tabela 2.1.
Definição dos 10 Valores Humanos Motivacionais (adaptado de Schwartz et al., 2012)
Valor

Definição

Poder (PO)

Estatuto social e prestígio, controle ou domínio sobre pessoas e recursos (autoridade,
poder social, riqueza, preservando minha imagem pública)

Realização (RE)

Sucesso pessoal através da demonstração de competências de acordo com os padrões
sociais (ambiciosos, bem sucedidos, capazes e influentes)

Hedonismo (HD)

Prazer ou gratidão para si mesmo (prazer, aproveitar a vida, indulgente)

Estimulação (ES)

Emoção, novidade e desafio na vida (ousadia, vida variada, vida excitante)

Autocentração (AC)

Pensamento e ação independentes, criando, explorando (criatividade, liberdade,
independentes, escolhendo objetivos próprios, curiosos)

Universalismo (UN)

Compreensão, apreciação, tolerância e proteção para o bem-estar de todas as pessoas e
para a natureza (igualdade, justiça social, sabedoria, amplitude, proteção do meio
ambiente, unidade com a natureza, mundo de beleza)

Benevolência (BE)

Preservação e aprimoramento do bem-estar das pessoas com quem se encontra em
contato pessoal frequente (útil, honesto, indulgente, leal, responsável)

Tradição (TR)

Respeito, compromisso e aceitação dos costumes e das ideias que a cultura tradicional
ou a religião proporcionam (devoção, respeito pela tradição, humildade, moderação)
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Conformidade (CO)

Restrição de ações, inclinações e impulsos suscetíveis de aborrecer ou prejudicar os
outros e violar as expectativas ou normas sociais (autodisciplina, cortesia, homenagem
aos pais e anciãos, obediência)

Segurança (SE)

Segurança, harmonia e estabilidade da sociedade, dos relacionamentos e do eu
(segurança familiar, segurança nacional, ordem social, limpeza, reciprocidade de
favores)

Relativamente à ativação do valor, é de referir que muitas vezes a mesma ocorre sem
haver consciência clarividente. Neste caso, as pessoas estão mais propensas a tornarem-se
conscientes dos seus valores quando têm que avaliar potenciais alternativas a comportamentos
e que possa implicar um conflito ou implicações com os seus valores (Schwartz, 2017b),
como por exemplo uma alteração no percurso académico e o sujeito ter que decidir entre fazer
(ou não) um período de estudos noutro país. Desta forma é possível compreender que um
comportamento seja relevante para um valor, se a execução desse comportamento tiver
consequências diretas na promoção ou inibição do cumprimento das metas desse valor.
Considerando este efeito ação-consequência, pode-se dizer que uma das razões e interesse em
compreender os valores humanos são os seus efeitos no comportamento. Os valores estão
relacionados com as decisões que definem a vida das pessoas, como por exemplo a escolha da
profissão, comportamentos diários, como decidir quanto tempo cada um quer investir em
estudar para um exame, entre outros. O que se sabe é que os processos psicológicos que
moldam os efeitos dos valores sobre o comportamento são fortemente influenciados pelo
contexto social em que as pessoas vivem. Estes processos estão também muito ligados à
cultura, havendo diversos estudos sobre valores e comportamento realizados numa grande
variedade de culturas (Roccas & Sagiv, 2010).
A estrutura circular de valores de Schwartz é atualmente aceite de um modo global e
referida como sendo partilhada por quase todos os indivíduos, diferindo apenas a forma como
cada um prioriza os diferentes valores (Borg et al., 2017). Uma das formas onde se
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materializa esta evidência é através da utilização de alguns dos instrumentos desenvolvidos
com base nesta teoria, como o “Schwartz Value Survey” (SVS) ou o “Portrait Value
Questionnaire” (PVQ) para a realização de diferentes estudos (Schwartz et al., 2001). Por
exemplo, a European Social Survey (ESS2) realiza de dois em dois anos um estudo onde
utiliza estes instrumentos para fazer um levantamento global no sentido de avaliar atitudes,
crenças e padrões de comportamento de diversas populações em mais de trinta países.
Segundo Knoppen e Saris (2009) o estudo dos valores é algo fundamental pois visa
desenvolver uma análise sistemática da mudança de valores, atitudes, atributos e padrões de
comportamento na Europa. De acordo com os mesmos autores, a concretização da escolha dos
instrumentos de avaliação desenvolvidos por Schwartz materializa-se pela seleção do modelo
de valores tendo em conta dois motivos principais: 1) ser um dos modelos mais abrangentes e,
2) estar amplamente validado de forma transversal a várias culturas.
Valores humanos, motivação e perspetiva na mobilidade internacional
Para o salutar desenvolvimento da personalidade e para melhor se compreender a
relação dos valores com as motivações é necessário ter em consideração que existe uma
relação dinâmica que entre o organismo e o mundo, concretamente o indivíduo e as
contingências do meio externo e social (Abreu, 2002).
Desta forma, Abreu (2002) considera que existe uma “indeterminação comportamental
dos motivos” assumida pela direção de uma “situação-meta”, mediada pelos interesses (ou
seja o conjunto de comportamentos e atividades intermediárias entre o motivo e a relação
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comportamental) para alcançar um dado objetivo. Desta indeterminação comportamental dos
motivos provirão uma “multiplicidade de formas concretas da sua realização, sob influência
de diferentes configurações culturais. Mas esta multiplicidade não significa nem diversidade
correspondente de motivos, nem diferenciação de estruturas motivacionais” (Abreu, 2002, p.
76). Poderá ser a partir destas configurações culturais que se enquadram os valores humanos,
como parte integrante do indivíduo. Neste sentido, tendo por base vários os estudos
executados nas últimas décadas, Schwartz (2017b) assume que os valores não só influenciam
o comportamento, como têm efeito sobre outros processos psicológicos como a atenção,
perceção e interpretação de situações. Segundo o mesmo autor, as pessoas tendem a estar
mais atentas aos aspetos de situações cujos valores mais importantes podem estar mais
ameaçados ou mais facilitados para atingir oportunidades que os facilitem. Como por
exemplo, uma pessoa pode encarar uma oferta de trabalho como uma oportunidade para uma
maior autocentração ou como uma ameaça à segurança, dependendo da importância que dá ao
valor desta oferta. Poderá assim interpretar esta oferta como uma forma de melhorar o bemestar da sua família ou como um meio de ganhar poder e independência pessoal. A forma
como o sujeito interpreta e perceciona a realidade, poderá promove comportamentos e
posturas diferentes.
Na Europa, num período de 30 anos, cerca de 9 milhões de pessoas decidiram
desenvolver um período de estudos em mobilidade Erasmus. Naturalmente que poderá ter
efeito no comportamento individual a vários níveis, como por exemplo os valores que
predominam nos sujeitos que fazem mobilidade Erasmus (ou outros tipos de mobilidade
estudantil). Segundo Arambewela e Hall (2013), os valores pessoais dos estudantes poderão
ter influência relevante e mediadora sobre o impacto da satisfação dos mesmos perante os
ambientes de aprendizagem. Ainda assim, de acordo com os mesmos autores, uma das áreas
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que ainda não foi devidamente estudada no contexto académico são os valores pessoais dos
estudantes de ensino superior, que fornecem informações sobre motivações, atitudes e
comportamentos. Um dos resultados verificados pelos autores foi a influência dos valores
pessoais na satisfação dos estudantes. Verificou-se que os construtos que refletem a noção de
itens de valores, autoeficácia e hedonismo, estão diretamente relacionados aos ambientes
internos e externos da universidade, respetivamente. Os resultados confirmaram que os
valores de autoeficácia têm uma influência positiva significativa nas perceções do ambiente
de aprendizagem interno da universidade e na satisfação geral. Neste sentido, e no caso
específico deste estudo acerca dos estudantes internacionais de pós-graduação na Austrália,
revelou-se que os alunos com maiores atributos de autoeficácia estariam mais motivados a
maximizar os benefícios dos serviços e instalações dentro do ambiente universitário e todas as
aprendizagens advindas (Arambewela & Hall, 2013).
Reconhecendo que a estrutura da teoria de valores pode ser alterada em função da sua
aplicação em contextos diferentes (Pasquali & Alves, 2004), têm surgido alguns estudos
internacionais nesta área dos valores humanos e interculturalidade. Segundo Schwartz
(2017a) o que será mais relevante dependerá de onde o indivíduo vive. O autor refere, como
exemplo desta evidência, o valor de conformidade como um dos valores mais importantes
para os nigerianos e para os indonésios, mas um dos menos importantes para os alemães e
suecos. Roccas e Sagiv (2010) referem também que o efeito que os valores têm sobre o
comportamento é fortemente influenciado pelo contexto social em que as pessoas vivem.
Surgem assim algumas questões relacionadas com a variação dos valores na sua importância
como objeto motivacional, conforme as culturas: 1) as pessoas em todas as culturas
experimentarão os mesmos conflitos entre valores? ou se 2) os valores influenciam atitudes e
comportamentos do mesmo modo em todas as culturas? e ainda 3) os valores irão relacionar-
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se de mesma forma relativamente à personalidade? E, por fim, 4) os valores são semelhantes
em todas as culturas? (Schwartz, 2017a). No que se refere aos valores e interesses em
diferentes áreas académicas, alguns estudos (Lindeman & Verkasalo, 2005) revelam que
estudantes das áreas de gestão e tecnologias valorizavam e identificavam-se mais com os
valores de poder e menos com os valores de universalismo, quando comparados com
estudantes de ciências sociais e humanas. No entanto, Shahsavari (2013) refere não existir
diferenças significativas entre as áreas de ciências e humanidade.
Objetivos
Tendo em conta o foi descrito, no presente estudo pretendemos avaliar o perfil ao nível
dos valores humanos de alunos do ensino superior, através duma análise comparativa entre
alunos que tiveram alguma experiência de mobilidade académica com os alunos do ensino
superior que nunca tiveram uma experiência de mobilidade. Particular atenção foi ainda dada
às áreas académicas, com o intuito de perceber se existe alguma relação com os valores
predominantes de cada grupo. Mais concretamente foram definidos os seguintes objetivos
específicos:
Objetivo 1 – Experiência de Mobilidade
Pela comparação entre estudantes que tiveram alguma experiência de mobilidade
estudantil (ou não) pretendemos identificar:
•

que valores motivacionais prevalecem nos grupos de estudantes conforme a sua
experiência de mobilidade académica;

•

se existe alguma predominância num dos 10 tipos de valores motivacionais, nos
estudantes que tenham uma experiência de mobilidade, que fizeram um período de
estudos ou estágio fora do seu país de naturalidade;
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Objetivo 2 – Áreas Académicas
Através de uma comparação entre estudantes de diferentes áreas académicas
tencionámos analisar se existe:
•

algum valor prevalecente, consoante as áreas académicas dos estudantes no ensino
superior;

•

alguma predominância num dos 10 tipos motivacionais de valores, nos estudantes de
diferentes áreas académicas;
Objetivo 3 – Organização dos Valores

•

Analisar a relação das variáveis “experiência de mobilidade” e “áreas académicas”,
em função da estrutura de valores;

•

Confirmar se os valores humanos se organizam num contínuo motivacional com os
mesmos valores adjacentes entre si, de acordo com a teoria dos valores humanos
proposta por Schwartz.
Metodologia

Participantes
A partir de um universo de 5735 estudantes que frequentavam uma Instituição de
Ensino Superior, responderam ao inquérito enviado via email, 333 (5.81%) estudantes. Dos
333 respondentes, quais 120 (36%) pertencem ao género masculino e 213 (64%) ao género
feminino, com idades compreendidas entre os 18 e 68 anos, Midade = 23,92 e DPidade=5,78,
provenientes de 44 países, matriculados numa instituição de ensino superior portuguesa e/ou a
desenvolver um período de mobilidade académica. Relativamente à experiência de
mobilidade, 176 estudantes (47%) responderam que tiveram (ou estavam à data do inquérito
em) alguma experiência de mobilidade académica e 157 (53%) nunca tinham tido esta
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experiência, havendo assim uma distribuição aproximadamente equitativa. Relativamente ao
continente de procedência observou-se uma dominância clara de alunos da Europa.
Por sua vez, no que respeita à distribuição por níveis de ensino verificou-se que
maioritariamente os alunos pertenciam ao grau académico de licenciatura (69%). Os restantes
alunos frequentavam o grau de mestrado (22%), cursos técnicos superiores profissionais (8%)
e ainda doutoramento (1%). Relativamente às áreas académicas da amostra, agruparam-se em
cinco grandes áreas, a partir das 10 áreas definidas pelo ISCED (2013): Educação e
Humanidades; Ciências Naturais, Engenharias, Tecnologias; Saúde; Gestão e Serviços. Nesta
última área o número de estudantes foi residual (i.e. 5 indivíduos) pelo que se optou por
excluir da análise de dados (Tabela 2.2).
Tabela 2.2
Caracterização do Universo de Estudantes Inquiridos em Função da Experiência de
Mobilidade e Áreas Académicas
Mobilidade
EH
CNET
Sa
G
Se
TOTAL
Sim
41
66
18
50
1
176
Não
56
46
26
25
4
157
TOTAL
97
112
44
75
5
333
Legenda: EH - Educação e Humanidades; CNET -Ciências Naturais, Engenharias e Tecnologias; Sa-Saúde; G –
Gestão; Se – Serviços

Instrumento
Dados sociodemográficos. Registámos os dados sociodemográficos e académicos para o
tratamento estatístico do estudo, reunindo a seguinte informação: experiência de mobilidade
estudantil (ou seja, um período de estudos fora do seu país de origem); área académica (de
acordo com a classificação Internacional Normalizada da Educação – ISCED – versão de
2013 com 10 áreas diferentes); e nível de ensino frequentado no momento da execução do
inquérito, entre outros dados sociodemográficos (anexos A e B).
Medida de valores humanos - Questionário de Perfis de Valores Revisto (“Revised
Portrait Values Questionnaire” – PVQ-RR). Utilizámos o PVQ-RR (“Revised Portrait Values
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Questionnaire”, Schwartz, et al., 2012) e Schwartz & Butenko, 2014) fornecido por Shalom
Schwartz, nos diferentes idiomas solicitados: árabe, espanhol, inglês, italiano, polaco,
português, russo e ucraniano. Esta diversidade nos idiomas do questionário possibilitou obter
uma melhor compreensão e nível de resposta, favorecendo igualmente uma maior colaboração
no estudo de sujeitos provenientes de diferentes países.
O PVQ-RR é composto por 57 afirmações distintas onde cada participante responde
comparando-se com cada afirmação, a partir de descrições verbais curtas e simples,
enfatizando-se uma orientação valorativa particular, tendo em conta a teoria dos valores
humanos de Schwartz et al. (2012). Esta orientação concretizou-se através do grau de
posicionamento de cada indivíduo comparativamente a um tipo motivacional (ou seja o quão
cada uma dessas pessoas era semelhante ao próprio ou não, aludindo a “metas, aspirações ou
desejos direcionados para a importância dos 10 valores correspondentes”) (Granjo & Peixoto,
2013). Assim, a resposta ao PVQ-RR, concretizou-se através da escolha de uma afirmação de
comparação (num total de seis) que variou entre: 1) “parece-se muito comigo”, 2) “parece-se
comigo”, 3) “parece-se mais ou menos comigo”, 4) “parece-se pouco comigo”, 5) “não se
parece comigo” ou 6) “não se parece nada comigo”.
O PVQ-RR organiza-se no agrupamento dos itens relativos aos 10 tipos motivacionais,
categorizados de acordo com os valores (anexos A e B): autocentração (itens 1; 23; 39; 16;
30; 56), estimulação (itens 10; 28; 43), hedonismo (itens 3; 36; 46), realização (itens 17; 32;
48), poder (itens 6; 29; 41; 12; 20; 44), segurança (itens 13; 26; 53; 2; 35; 50); conformidade
(itens 15; 31; 42; 4; 22; 51), tradição (itens 18; 33; 40; 7; 38; 54), benevolência (itens 11; 25;
47; 19; 27; 55) e universalismo (itens 8; 21; 45; 5; 37; 52; 14; 34; 57), representando os
objetivos que pretendem atingir e de acordo com os valores específicos. Optou-se por utilizar
a versão PVQ-RR composta por 57 itens (Schwartz et al., 2012; Cieciuch et al., 2014), pelo
facto da última versão ser considerada mais completa e versátil, por já estar adaptada à mais
57

recente teoria dos valores refinada e ainda por possibilitar fazer uma análise sob a perspetiva
dos 10 ou 19 valores, o que poderia permitir uma maior abrangência no tratamento estatístico
dos dados.
Procedimento
Recolha de dados
Tendo o consentimento prévio dos responsáveis da instituição envolvida, procedemos a
um levantamento do número de alunos (regulares e em mobilidade) através da recolha e
organização dos contactos de correio eletrónico preferencial dos mesmos, bem como as
nacionalidades respetivas, com a permissão dos responsáveis pela gestão dos dados dos
alunos, os Serviços Académicos e o Gabinete de Relações Internacionais. Após esta recolha
verificamos as nacionalidades predominantes dos alunos e aplicámos os inquéritos em
diferentes idiomas (árabe, feminino e masculino; espanhol; inglês; italiano; polaco; português;
russo e ucraniano) tendo em consideração os idiomas disponíveis do PVQ-RR respetivamente
às nacionalidades dos estudantes, para posteriormente serem enviados via correio eletrónico.
Finalmente, sob autorização e colaboração das instituições participantes, a recolha de dados
decorreu no período entre março e junho de 2017 através do envio de correio eletrónico (a
5735 endereços de correios eletrónicos de estudantes matriculados e de mobilidade estudantil)
com uma hiperligação do inquérito disponível online, cujas instruções salientavam o facto de
a colaboração ser anónima e caso os participantes quisessem posteriormente ter acesso aos
resultados e conclusões que poderiam contactar os autores (anexos C e D). O número de
respostas foi de 5.81%, possivelmente porque houve muita perda pelo envio de emails aos
estudantes de uma das instituições e por ter havido fraca colaboração de estudantes da outra
instituição parceira.
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Procedimentos éticos
Cumprindo com todos os princípios éticos e deontológicos inerentes a um estudo de
investigação o estudo teve autorização expressa dos responsáveis com o número de
informação “RI001-2017/00235” (anexo E). Por esta razão procedemos ao levantamento de
dados do correio eletrónico e nacionalidades dos estudantes matriculados no IPB e UTAD no
ano letivo de 2016-17, bem como dos estudantes que fizeram mobilidade estudantil (nacionais
e internacionais) relativos aos anos letivos 2015-16 e 2016-17.
Análise de dados
De acordo com Schwartz (1996, 2006) para precaver o enviesamento dos resultados,
calculámos a grande média a partir dos 57 itens da totalidade do questionário resultando no
que se denomina “MRAT” (“Mean RATing”, média de todos os valores). Assim, depois de
obtermos a média aritmética dos itens correspondentes a cada valor e de obtermos a média
geral (“MRAT”), a cada uma das médias aritméticas do conjunto dos resultados dos 10
“valores brutos” iniciais, subtraiu-se a média geral dos itens (“MRAT”), resultando assim nos
10 “valores centrados”. Procedemos a esta correção para corrigir as diferenças individuais no
uso da escala de resposta antes de realizarmos a análise estatística. De referir que a pontuação
média resultante para cada valor, terá uma dimensão diretamente proporcional à importância
na identificação do grupo de sujeitos para aquele valor. Assim, quanto maior a média do valor
resultante, maior cada grupo de sujeitos se identifica com aquele valor, logo quanto menor a
pontuação dada a cada valor, menos o grupo sujeitos analisado se identifica com o valor em
causa.
Numa primeira fase fizemos uma análise descritiva (média, mínimo, máximo e desviopadrão) dos 10 valores centrados, no tratamento dos dados. Em seguida procedemos a testes
estatísticos uni e multivariados para comparar as médias dos valores em análise com as
variáveis em estudo (a experiência de mobilidade e área académica). Utilizámos os seguintes
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testes paramétricos por cumprirem os pressupostos de distribuição normal e serem mais
robustos na comparação das variáveis: caso do teste t-student para comparar a variável de
experiência de mobilidade e análises de variância one-way ANOVA para comparar as áreas
académicas. Após verificarmos que em muitas das variáveis existiam alguns valores que não
apresentavam distribuições normais (verificado pelos coeficientes de assimetria e curtose, e
testes de normalidade de Kolmogorov-Smirnov) e homogeneidade de variâncias (utilizado o
teste de Levene) optámos por fazer análises não-paramétricas através do recurso aos testes de
U Mann-Whitney e H Kruskal-Wallis, para as variáveis de experiência de mobilidade e áreas
académicas respetivamente.
Para analisar a teoria de que os valores humanos se distribuem num círculo contínuo
motivacional realizámos uma Análise de Escalonamento Multidimensional (Multidimensional Scaling – MDS) utilizando a matriz total dos resultados, através do algoritmo
PROXSCAL, permitindo definir as configurações baseadas na teoria de Schwartz, como
transformações de proximidade ordinal, medidas de distância euclidianas e transformações de
pontuação Z. Esta análise teve ainda por base as médias de cada valor e uma média geral
centróide, critério homogéneo para calcular estes resultados.
Todos os testes foram efetuados com recurso ao software SPSS24 Statistical Package
for the Social Sciences, versão 24.
Recorremos a uma análise multivariada realizando uma two-way PERMANOVA
(Permutational Multivariate Analysis of Variance) para testar o efeito das duas variáveis em
análise, ou seja a experiência de mobilidade e áreas académicas, assim como avaliar a
potencial interação entre ambas as variáveis. Assim, através desta análise PERMANOVA
testámos a resposta simultânea de duas variáveis num desenho experimental tipo ANOVA na
base numa matriz de similaridades de Bray Curtis, utilizando métodos permutacionais
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(Anderson, 2001). Testámos a significância estatística da variância (p < 0.05) para 999
permutações. Realizámos ainda pair-wise tests subsequentemente à análise PERMANOVA,
para identificar entre que áreas académicas ocorrem diferenças significativas. Realizámos
estas análises com recurso ao Statistical package PRIMER 6 & PERMANOVA+ (Anderson,
Gorley, & Clarke, 2008; Clarke & Gorley, 2006).
Resultados
Análise Univariada: Experiência de Mobilidade e Áreas Académicas
Valores e experiência de mobilidade
Para comparar os valores humanos e a experiência de mobilidade relativos à amostra
realizámos uma análise de variância univariada entre os grupos. Depois de verificarmos os
coeficientes que definem a normalidade numa distribuição (assimetria e curtose), constatámos
que os valores de autocentração (AC), estimulação (ES), realização (RE), poder (PO),
tradição (TR), benevolência (BE), e universalismo (UN) apresentaram distribuição normal,
apoiado pelos coeficientes de normalidade (Tabela 2.3). Assim nesta análise, após aplicarmos
testes paramétricos, caso do teste t-student, não detetámos diferenças significativas entre os
alunos que experimentaram mobilidade estudantil relativamente àqueles que nunca tiveram
esta experiência, em nenhum dos seguintes valores: autocentração, t(331)= 0.298, p = .766,
two-tailed; estimulação, t(331)= 1.785, p = .075, two-tailed; realização, ,t(331)= -0.239, p =
.811, two-tailed; poder, t(331)= 0.935, p = .350, two-tailed; tradição, t(331)= -0.719, p =
.473, two-tailed; benevolência, t(331)= -1.143, p = .2545, two-tailed, e universalismo, t(331)=
0.309, p = .758, two-tailed. No caso dos valores de conformidade (CO), hedonismo (HE) e
segurança (SE) recorreu-se a uma análise não paramétrica por não cumprirem os pressupostos
de normalidade, a partir do teste U Mann-Whitney de amostras independentes e verificou-se,
para a mobilidade académica (N=333), que o único valor onde foram encontradas diferenças
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significativas está relacionado com a segurança (SE), U = 15763.50, z = 876.93, p = .026, r =
.01. Ainda nesta análise verificou-se uma tendência para haver um maior número de alunos
que se identificam com este valor e que não tenham feito mobilidade, Md = 179.40, n = 157,
em detrimento dos alunos que fizeram mobilidade, Md = 155.93, n = 176.
Tabela 2.3
Estatística Descritiva: Valores Centrados e Experiência de Mobilidade (Média, Desvio
Padrão, Assimetria, Curtose)
Erro 95% Intervalo de
Mobilidade
M
DP
Padrão da
Confiança Sk
Ku
Média
Média
sim
.4434 .57567
.04339
.3578
.5290
-.308
1.441
AC
não
.4254 .52025
.04152
.3434
.5074
.497
.331
sim
-.0036 .74746
.05634
-.1148
.1076
-.146
.610
ES
não
-.1478 .72338
.05773
-.2619
-.0338
-.237
.618
sim
.3430 .71773
.05410
.2363
.4498
-.642
1.997
HE
não
.3235 .58721
.04686
.2309
.4161
-.156
.235
sim
.1820 .62443
.04707
.0892
.2749
-.339
-.275
RE
não
.1982 .60648
.04840
.1026
.2938
-.164
.438
sim
-1.3784 .92154
.06946 -1.5155 -1.2413
.158
-.567
PO
não
-1.4727 .91467
.07300 -1.6169 -1.3285
-.137
-.336
sim
.2815 .47052
.03547
.2115
.3515
-1.173
2.572
SE
não
.3978 .46740
.03730
.3241
.4715
-.970
3.089
sim
-.2005 .66978
.05049
-.3002
-.1009
-.991
1.454
CO
não
-.2073 .57453
.04585
-.2979
-.1167
-1.086
3.467
sim
-.5507 .61785
.04657
-.6426
-.4588
-.422
.486
TR
não
-.4992 .68945
.05502
-.6079
-.3905
-.668
.634
sim
.6281 .44812
.03378
.5614
.6947
-.366
.667
BE
não
.6823 .41362
.03301
.6171
.7475
-.267
-.391
sim
.2995 .49540
.03734
.2258
.3732
-.153
.143
UN
não
.2839 .41662
.03325
.2182
.3495
.132
.634
Legenda: Os valores Média correspondem aos desvios relativamente à grande média centrada, correspondente à
diferença obtida entre média de pontuação dos 57 itens de cada indivíduo e a cada pontuação de cada valor
(conjunto agrupado de itens para cada valor)
Valores - Autocentração (AC); Estimulação (ES); Hedonismo (HD); Realização (RE); Poder (PO); Segurança
(SE); Conformidade (CO); Tradição (TR); Benevolência (BE); Universalismo (UN)

Valores e áreas académicas
Optámos por fazer uma análise comparativa com um teste paramétrico entre as áreas
académicas analisadas e os valores que cumpriam os pressupostos de distribuição normal: de
autocentração (AC), estimulação (ES), realização (RE), poder (PO), benevolência (BE), e
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universalismo (UN). Considerando esta análise, ao procedermos ao teste one-way ANOVA,
detetámos diferenças significativas em três valores: poder, F(3, 327) = 7.134, p = .000, η2 =
.06, benevolência, F(3, 327) = 3.716, p = .012; η2 =.03, e ainda de universalismo, F(3, 327) =
2.675, p = .047, η2 = .02. Ao comparar os resultados (Tabela 2.4) com os testes Tukey HSD
confirmámos que apesar de existirem estas diferenças significativas para o valor de poder
(Tabela 2.5), entre as áreas académicas de Gestão, M = -1.02, DP = .85, e Educação de
Humanidades, M = -1.47, DP = .94; Gestão e Ciências Naturais, Engenharias, Tecnologias, M
= -1.58, DP =.86; e ainda Gestão e Saúde, M = -1.59, DP = .89, a diferença das pontuações
médias entre os grupos tem um efeito médio, η2 = .06. Para o valor de benevolência (Tabela
2.6) verificámos que havia diferença significativa entre Gestão, M = 0.52, DP = .38, e
Educação de Humanidades, M = 0.73, DP =.43, com um efeito pequeno na diferença das
pontuações médias entre os grupos (Tabela 2.4). Ao analisar o valor de universalismo,
verificámos que as diferenças significativas entre as áreas académicas de Gestão, M = 0.19,
DP = .50, e Ciências Naturais, Engenharias, Tecnologias, M = 0.38, DP = .45, têm também
um efeito pequeno, η2 = .02. No que respeita à análise das áreas académicas para os valores
que não cumpriam os pressupostos relativos aos coeficientes de normalidade e
homogeneidade de variâncias (os valores de hedonismo, segurança, conformidade e ainda
tradição) foi realizado um teste não paramétrico de H Kruskal-Wallis, não tendo sido
detetadas diferenças significativas para nenhum valor.
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Tabela 2.4
Estatística Descritiva: Valores Centrados e Áreas Académicas (Média, Desvio Padrão,
Assimetria, Curtose)
M

DP

EH

.4368

.51097

Erro
Padrão da
Média
.05188

CNET

.4718

.59346

Saúde

.4450

Gestão

Área Acad.

AC

ES

HE

RE

PO

SE

CO

TR

BE

95% Intervalo de
Confiança - Média

Sk

Ku

.3338

.5398

.424

1.623

.05608

.3607

.5829

-.115

1.702

.50191

.07567

.2924

.5976

.122

-.395

.3697

.56072

.06475

.2406

.4987

-.235

-.182

EH

-.0443

.85097

-.2158

.1272

-.181

1.032

CNET

-.0193

.68869

.08640
.06508

-.1482

.1097

-.194

-.007

Saúde

-.0853

.68729

.10361

-.2943

.1236

-.214

.999

Gestão

-.1592

.69932

.08075

-.3201

.0017

-.196

-.413

EH

-.3887

.61507

.06245

-.5126

-.2647

-.348

1.294

CNET

-.2754

.72947

.06893

-.4120

-.1388

.898

2.182

Saúde

-.3541

.57474

.08665

-.5288

-.1793

.704

2.300

Gestão

-.3341

.65079

.07515

-.4838

-.1844

.301

-.347

EH

.1928

.59556

.06047

.0728

.3128

-.561

.483

CNET

.1444

.66877

.06319

.0192

.2696

-.036

-.213

Saúde

.1722

.55866

.08422

.0024

.3421

-.609

-.082

Gestão

.2808

.59817

.06907

.1431

.4184

-.176

.122

EH

-1.4721

.93552

.09499

-1.6607

-1.2836

.188

-.429

CNET

-1.5818

.86032

.08129

-1.7429

.264

-.392

Saúde

-1.5929

.88942

-1.8633

-.469

.166

Gestão

-1.0166

.84524

.13408
.09760

-1.4207
-1.3225

-1.2110

-.8221

-.223

-.320

EH

.2959

.46427

.04714

.2023

.3895

-.688

1.336

CNET

.3036

.51428

.04859

.2074

.3999

-1.592

3.932

Saúde

.4109

.38943

.05871

.2925

.5293

-.526

1.111

Gestão

.3830

.46841

.05409

.2752

.4908

-.495

1.484

EH

-.1801

.51371

.05216

-.2836

-.0765

-.638

1.237

CNET

-.1740

.69568

.06574

-.3043

-.0438

-.909

1.346

Saúde

-.1649

.56030

.08447

-.3352

.0055

-1.121

1.500

Gestão

-.3170

.69085

.07977

-.4760

-.1581

-1.275

2.960

EH

-.5512

.62870

.06384

-.6779

-.4245

-.361

-.320

CNET

-.5371

.64845

.06127

-.6585

-.4157

-.129

-.415

Saúde

-.4111

.61345

.09248

-.5976

-.2246

-.186

-.588

Gestão

-.5366

.70713

.08165

-.6993

-.3739

-1.415

2.919

EH

.7323

.43218

.04388

.6452

.8194

-.360

.016

CNET

.6608

.45637

.04312

.5753

.7462

-.490

.898

Saúde

.6874

.41113

.06198

.5624

.8124

-.478

.098

Gestão

.5185

.37727

.04356

.4317

.6053

-.244

.057
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UN

EH

.2764

.43734

.04441

.1883

.3646

-.221

.134

CNET

.3805

.45244

.04275

.2958

.4652

.129

-.364

Saúde

.2556

.41411

.06243

.1297

.3815

.531

1.631

.0787

.3110

-.220

.770

Gestão

.1948

.50467

.05827

Legenda: Os valores Média correspondem aos desvios relativamente à grande média centrada, correspondente à diferença
obtida entre média de pontuação dos 57 itens de cada indivíduo e a cada pontuação de cada valor (conjunto agrupado de itens
para cada valor). Valores - Autocentração (AC); Estimulação (ES); Hedonismo (HD); Realização (RE); Poder (PO);
Segurança (SE); Conformidade (CO); Tradição (TR); Benevolência (BE); Universalismo (UN). Áreas Académicas –
Educação e Humanidades (EH); Ciências Naturais, Engenharias, Tecnologias (CNET).

Tabela 2.5
Resultados da Análise Univariada: Comparações Múltiplas Entre Áreas Académicas para o
Valor de Poder
Subconjunto
Tukey HSD

Áreas académicas gerais (5)
Saúde

N
44

1
-1,5929

Ciências Naturais,
Engenharias, Tecnologias

112

-1,5818

Educação e Humanidades

97

-1,4721

Gestão

75

Sig.

2

-1,0166
,844

1,000

Tabela 2.6
Resultados da Análise Univariada: Comparações Múltiplas Entre Áreas Académicas para o
Valor de Benevolência
Subconjunto
Tukey HSD

Áreas académicas gerais (5)

N

1

Gestão

75

,5185

112

,6608

,6608

Saúde

44

,6874

,6874

Educação e Humanidades
Sig.

97

Ciências Naturais,
Engenharias, Tecnologias

2

,7323
,082

,744

Organização dos Valores: Análise Multivariada
Avaliação do efeito das variáveis experiência de mobilidade e áreas académicas
Utilizando a matriz total dos dados obtidos, na análise PERMANOVA verificámos a
existência de diferenças significativas, Pseudo-F= 2.027, p = .015, somente para a variável
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referente às áreas académicas, nomeadamente 1) Educação e Humanidades (EH); 2) Ciências
Naturais, Engenharias, Tecnologias (CNET); 3) Saúde (Sa); e 4) Gestão (G). Não detetámos
diferenças significativas ao nível da variável experiência de mobilidade entre estudantes, nem
ao nível das interações entre as duas variáveis testadas (p > .05) (Tabela 2.7).

Tabela 2.7
Resultados da Análise PERMANOVA: Experiência de Mobilidade e Áreas Académicas
Variável
g.l.
SS
MS
Pseudo-F P (perm) Permutações
Mobilidade
1
27.12
27.124
0.674
0.681
997
Áreas Académicas
3
246.60
81.533
2.027
0.015*
999
Mobilidade x Áreas 3
115.57
38.525
0.958
0.490
997
Resíduo
320 12871
40.222
Total
327 13298
* p < .05

Complementarmente realizámos pair-wise tests para a variável referente às diferentes
áreas académicas que realçaram diferenças significativas (p < .05) entre os estudantes da área
da Gestão e das restantes áreas académicas (Tabela 2.8).
Tabela 2.8
Resultados dos Pair-Wise Tests Realizados para a Variável Relativa às Áreas Académicas
Grupos
t
P (perm)
Permutações
Educação e Humanidades x Gestão
1.98
0.004**
996
Educação e Humanidades x Ciências Naturais.
1.72
Engenharias e Tecnologias

0.776

998

Educação e Humanidades x Saúde

0.880

999

Gestão x Ciências Naturais. Engenharias e
2.11
Tecnologias

0.002**

999

Gestão x Saúde

0.019*

998

0.890

999

0.62

1.55

Ciências Naturais. Engenharias e Tecnologias x
0.60
Saúde
* p < .05; ** p < .01

Para completar a análise estabelecida pelos pair-wise tests para os vários grupos da
variável áreas académicas, utilizámos o teste U Mann-Whitney de amostras independentes
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comparando as diferenças significativas entre os 10 valores de cada subgrupo: Educação e
Humanidades, e Gestão; Gestão e Ciências Naturais, Engenharias e Tecnologias; e ainda
Gestão e Saúde. De acordo com esta análise verificámos que existem diferenças significativas
entre as áreas de Gestão, Md = 114.65, n =75, e Ciências Naturais, Engenharias e Tecnologias
(Md =80.17, n = 112), para o valor de poder, U = 5749, z = 362.758, p = .000, r = .01 (efeito
residual). Nesta análise, os estudantes da área de Gestão identificaram-se mais com o valor
poder relativamente aos restantes estudantes. Foram igualmente encontradas diferenças
significativas comparando os estudantes das mesmas áreas de estudo de Gestão, Md = 82.09,
n =75, e de Ciências Naturais, Engenharias e Tecnologias, Md =101.97, n = 112, para o valor
benevolência, U = 3307, z =362.744, p = .014, r = .01 (efeito residual). Nesta comparação
entre as áreas de Gestão, Md = 82.06, n =75, e Ciências Naturais, Engenharias e Tecnologias,
Md = 102, n = 112, apurámos ainda que estes dois grupos diferem significativamente quando
avaliam o valor universalismo, U = 3304.50, z = 362.754, p = .014, r = .01 (efeito residual).
Comparando as áreas de Gestão e Saúde (N=119), encontraram-se diferenças significativas
para o valor poder, U = 2230, z = 181.651, p = .001, r = .01 (efeito residual), entre estes dois
grupos (Gestão – Md = 67.73, n =75; e Saúde – Md = 46.82, n = 44) e para o valor
benevolência, U = 1222, z = 181.634, p = .018, r = .01; Gestão – Md = 54.29, n =75 e Saúde –
Md = 69.73, n = 44. Na análise entre as áreas de Educação e Humanidades e Gestão (n=209),
não foram detetadas nenhumas diferenças significativas.
Análise de Escalonamento Multidimensional – MDS.
Na figura 2.2 apresentamos os resultados da análise da ordenação multidimensional
projetada a duas dimensões, referente à distribuição dos 10 valores considerados, como
resultado das classificações que todos os estudantes fizeram nos 57 itens do PVQ-RR. Nesta
análise o coeficiente de congruência de Tucker é superior a 0.9, confirmando que a ordenação
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representada a 2 dimensões pode ser classificada como muito boa para o escalonamento
multidimensional dos 10 valores (STRESS-I = 0.257, DAF = 0.934) e para os itens do PVQRR (STRESS-I = 0.355, DAF = 0.874) (Maroco, 2010). Esta análise MDS permite
discriminar, para a Dimensão 1, os valores da estimulação (ES) e do hedonismo (HE) em
oposição dos valores de segurança (SE), tradição (TR) e a conformidade (CO). No que
respeita à Dimensão 2, a separação é mais efetiva entre os valores do poder (PO) e realização
(RE) relativamente aos valores de autocentração (AC), de universalismo (UN) e benevolência

Universalismo)

Autotranscendência
(Autocentração/Benevolência/

Autopromoção
(Poder/Realização)

(BE).

Abertura à mudança
(Hedonismo/Estimulação)

Conservação
(Segurança/Tradição/Conformidade)

Figura 2.2. Escalonamento multidimensional para as quatro grandes ordens e os 10 valores.
Stress 1 = 0.257, dispersão contabilizada para 0.934 e Coeficiente de congruência de Tucker =
0.966. Valores- Símbolos: Poder (PO); Realização (RE); Hedonismo (HD); Estimulação (ES);
Autocentração (AC); Universalismo (UN); Benevolência (BE); Tradição (TR); Conformidade
(CO); Segurança (SE).
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Discussão
Ao iniciar este estudo pretendemos comparar a importância que os estudantes de ensino
superior dão, no que concerne aos valores humanos motivacionais que orientam o seu
comportamento, tendo como ponto comparativo estudantes com experiência de mobilidade
(ou não) e de acordo com áreas académicas.
Objetivo 1 - Experiência de Mobilidade
Os resultados obtidos permitem realçar os valores de segurança na diferenciação entre
os estudantes com e sem experiência de mobilidade internacional. Neste sentido, verificámos
que os estudantes que nunca tinham feito mobilidade internacional para estudos valorizam
mais o valor de segurança, comparando com os estudantes que já tiveram alguma experiência
de mobilidade académica. Esta questão poderá estar relacionada com o tipo de motivações e
características que justificam que o comportamento do grupo de alunos sem experiência de
mobilidade, dado que potencialmente poderão dar prioridade à harmonia e estabilidade num
contexto conhecido onde cresceram e viveram e, acima de tudo, se sentem seguros. Por outro
lado, os alunos com experiência de mobilidade internacional são alunos que potencialmente
sentem o impulso e estimulação para experimentar novas oportunidades, podendo estar
fortemente correlacionados com a valoração (e.g. estatuto social) atribuída no ambiente onde
estão inseridos. Importa realçar que esta harmonia e estabilidade social ocorrem não só ao
nível académico mas essencialmente ao nível cultural, assumindo um papel de tolerância,
compreensão e inclusive bem-estar num espaço intercultural, de tolerância e convivência
salutar, que implica inconstância e readaptação permanentes relativamente a realidades
distintas sob o ponto de vista religioso, linguístico, gastronómico, musical, entre outros
aspetos culturais. Neste enquadramento merece especial destaque toda a envolvência criada
para a concretização da mobilidade, nomeadamente as estruturas académicas e funcionários
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adstritos (i.e. dos gabinetes de relações internacionais e apoio ao estudante, coordenadores
académicos, professores, entre outros que promovem a estabilidade e segurança), junto dos
estudantes acerca desta experiência, mas também o contexto social onde estão integrados (i.e.
a comunidade estudantil que interage num espaço cultural). Este espaço comtempla não só o
Campus académico, mas também a cidade, a região e o país que os recebe supostamente numa
dinâmica e estratégia essencialmente formativa mas estrategicamente inclusiva do ponto de
vista cultural. De uma forma global, os dados obtidos sugerem que os estudantes de Ensino
Superior identificam-se mais com os valores de autocentração, benevolência, hedonismo,
segurança e universalismo e menos com os valores de poder e tradição. Tal facto aparece
corroborado por outros estudos (e.g. Arambewela & Hall, 2013) que realçam os valores da
autoeficácia e hedonismo diretamente relacionados, respetivamente, com os ambientes
internos e externos da IES (Instituição de Ensino Superior). De facto, os valores de
autoeficácia (que englobam aspetos semelhantes aos valores de benevolência, segurança e
universalismo) influenciam positivamente a aprendizagem ao nível da IES, sugerindo que
estes alunos estão mais motivados para maximizar a aprendizagem mas também todos os
benefícios dos serviços e instalações dentro do ambiente académico.
Objetivo 2 – Áreas Académicas
No que concerne às áreas académicas, os resultados obtidos indicam que, baseado nas
diferenças significativas detetadas, são os valores de poder, de benevolência e ainda
universalismo que assumem maior relevância na separação dos quatro grupos/áreas
académicas previamente estabelecidos: 1) Educação e Humanidades, 2) Ciências Naturais,
Engenharias e Tecnologias, 3) Saúde e 4) Gestão. Relativamente ao valor de poder parece
existir uma maior identificação com as características valorativas deste valor pelos estudantes
de Gestão (comparando com os estudantes de Educação e Humanidades, Ciências Naturais,
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Engenharias, Tecnologias e ainda Saúde), remetendo para características relativas ao estatuto
social e prestígio, mas também controle e gestão de pessoas e outros recursos, características
potencialmente associadas com os estudantes desta área académica. Com efeito, Lindeman e
Verkasalo (2005) realçaram, num estudo realizado com estudantes da Universidade de
Helsínquia (Finlândia), que são efetivamente as áreas académicas de Gestão e Tecnologias
aquelas que são mais valorizadas e identificadas com o valor de poder, comparativamente, por
exemplo, com os estudantes da área académica de Ciências Sociais (que no presente estudo
seria equiparado à área de Educação e Humanidades). Por sua vez, pela análise do valor de
benevolência os resultados evidenciam que os estudantes da área académica de Educação e
Humanidades valorizam e revêem-se mais com este valor, podendo haver a tendência de
terem uma valoração diferente relativamente a características como a preservação do bemestar das pessoas com quem lidam, bem como de contato pessoal frequente. Relativamente ao
universalismo concluímos que os estudantes das áreas de Ciências Naturais, Engenharias,
Tecnologias tendem a rever-se mais com este valor do que os estudantes de Gestão.
Objetivo 3 - Organização dos valores
Os resultados obtidos sugerem concordância com a tipologia definida na teoria dos
valores humanos de Schwartz (2017a), nomeadamente no que respeita as quatro grandes
ordens de valores (Autotranscendência, Abertura à mudança; Autopromoção e Conservação)
que englobam os 10 valores humanos. Deste modo os valores de tradição e de conformidade
encontram-se diametralmente opostos aos de estimulação e hedonismo (ver Figura 2.2). A
análise MDS sugere que os alunos que valorizam características relativas ao valor de
conformidade, como restrição de ações e impulsos suscetíveis de aborrecer/prejudicar os
outros e violar as expectativas ou normas sociais, ou mesmo questões relativas à tradição (e
compromisso com os costumes), valorizam menos o desafio e a novidade na vida
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(características do valor de estimulação) e o prazer ou gratidão para si mesmos (em aproveitar
a vida), próprios do valor de hedonismo. Noutra dimensão, os mesmos dados indicam que os
sujeitos que valorizam mais o sucesso pessoal (com ambição e sucesso próprios) e o estatuto e
prestígio social (relativos aos valores de realização e poder, respetivamente), valorizam menos
características relacionadas com a tolerância e compreensão do Outro, e o bem-estar das
pessoas que o rodeiam (características relativas aos valores de universalismo e benevolência,
respetivamente). Estas evidências verificam o pressuposto defendido por Schwartz, et al.
(2012) em que existem quatro grandes ordens de valores igualmente enquadráveis num
circulo motivacional de valores e que se encontram organizadas de forma adjacente e oposta,
como por exemplo, o eixo dos valores relativos à abertura à mudança ser oposto ao eixo dos
valores de conservação; e ainda o eixo dos valores relativos à autopromoção estar oposto ao
eixo dos valores englobados pelo eixo da transcendência.
Num futuro próximo, será importante incrementar o número de inquiridos, para que a
amostra possa ser mais robusta e representativa da realidade. Por outro lado, uma
representatividade mais equitativa dos alunos de diferentes continentes poderá reforçar e
alicerçar os perfis dos alunos do ensino superior relativamente aos valores relacionados com a
mobilidade e áreas académicas. Será também importante obter informação complementar e
analisar outras variáveis que podem estar relacionadas com a predominância de determinados
valores relativamente à experiência de mobilidade e área académica, como por exemplo, os
interesses. Por fim, outra sugestão para futuros estudos será fazer um estudo comparativo
entre os valores predominantes num grupo de estudantes antes e após a realização de um
período de mobilidade, a par da utilização de uma escala de interesses para verificar o perfil
do estudante e avaliar a potencial evolução relativamente à sua perceção dos valores
humanos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As principais conclusões do presente estudo, relacionados com os valores humanos e
motivação numa população de estudantes de mobilidade no ensino superior, são seguidamente
sumariadas:


Na variável de análise que correspondeu à proveniência dos alunos, tendo a origemnacionalidade sido agregada em 4 continentes, destacamos o valor de autocentração
predominante nos estudantes da Europa e Ásia e o valor de hedonismo entre os
estudantes Europeus;



Relativamente à existência de alguma predominância nos valores motivacionais
relativamente ao género, ou seja, estudantes do género masculino e feminino, não se
verificaram diferenças significativas para 9 dos 10 valores testados da escala de
Schwartz (1992), com exceção do poder, mais associado aos alunos do género
masculino;



O valor motivacional mais relevante na distinção dos estudantes de Ensino Superior
tendo em conta a variável da experiência de mobilidade académica, correspondeu ao
valor segurança;



Quando a variável em análise correspondeu às áreas académicas verificou-se que o
valor do poder foi mais uma vez prevalecente, mas nos alunos da área científica da
Gestão, enquanto o valor benevolência apareceu destacado nos alunos da área
científica da Educação e Humanidades;



É possível concluir que os tipos motivacionais analisados foram suficientemente
sensíveis para analisar a complexidade da dinâmica dos valores inerentes à
comunidade estudantil regular e em mobilidade académica internacional no Instituto
Politécnico de Bragança.
A teoria de Schwartz foi, no geral, considerada como adequada para a análise específica

do perfil dos alunos em mobilidade no ensino superior. Com efeito, no caso das análises
intercontinentes, merece reflexão toda a variação que está inerente ao comportamento de
alunos, por exemplo provenientes do norte ou sul da Europa ou do norte ou sul de África. A
estrutura dinâmica dos valores aparece parcialmente diferenciada através do escalonamento
multidimensional.
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Em futuros estudos acerca desta temática sugere-se que a amostra seja composta por um
maior número de inquiridos, de forma a poder ser mais representativa da realidade dos
comportamentos dos grupos criados, ou em alternativa ter uma amostra mais equitativa
sobretudo no que concerne aos diferentes países e continentes representados.
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Here we briefly describe different people. Please read each description and think about how much that person is or
is not like you. Put an X in the box to the right that shows how much the person described is like you.

HOW MUCH LIKE YOU IS THIS PERSON?
Not like me
A little like Moder-ately
at all
Not like me
me
like me
Like

me

Very much
like me

1.

It is important to him to form his views independently.













2.

It is important to him that his country is secure and stable.













3.

It is important to him to have a good time.













4.

It is important to him to avoid upsetting other people.













5.

It is important to him that the weak and vulnerable in society be protected.













6.

It is important to him that people do what he says they should.













7.

It is important to him never to think he deserves more than other people.













8.

It is important to him to care for nature.













9.

It is important to him that no one should ever shame him.













10. It is important to him always to look for different things to do.













11. It is important to him to take care of people he is close to.













12. It is important to him to have the power that money can bring.













13. It is very important to him to avoid disease and protect his health.













14. It is important to him to be tolerant toward all kinds of people and groups.













15. It is important to him never to violate rules or regulations.













16. It is important to him to make his own decisions about his life.













17. It is important to him to have ambitions in life.













18. It is important to him to maintain traditional values and ways of thinking.













19. It is important to him that people he knows have full confidence in him.













20. It is important to him to be wealthy.













21. It is important to him to take part in activities to defend nature.













22. It is important to him never to annoy anyone.













23. It is important to him to develop his own opinions.













24. It is important to him to protect his public image.













25. It is very important to him to help the people dear to him.













26. It is important to him to be personally safe and secure.













27. It is important to him to be a dependable and trustworthy friend.













28. It is important to him to take risks that make life exciting.













Not like me
A little like Moder-ately
at all
Not like me
me
like me
Like

me

Very much
like me

29. It is important to him to have the power to make people do what he wants.













30. It is important to him to plan his activities independently.













31. It is important to him to follow rules even when no-one is watching.













32. It is important to him to be very successful.













33. It is important to him to follow his family’s customs or the customs of a
religion.













34. It is important to him to listen to and understand people who are different
from him.













35. It is important to him to have a strong state that can defend its citizens.













36. It is important to him to enjoy life’s pleasures.













37. It is important to him that every person in the world have equal opportunities
in life.













38. It is important to him to be humble.













39. It is important to him to figure things out himself.













40. It is important to him to honor the traditional practices of his culture.













41. It is important to him to be the one who tells others what to do.













42. It is important to him to obey all the laws.













43. It is important to him to have all sorts of new experiences.













44. It is important to him to own expensive things that show his wealth













45. It is important to him to protect the natural environment from destruction or
pollution.













46. It is important to him to take advantage of every opportunity to have fun.













47. It is important to him to concern himself with every need of his dear ones.













48. It is important to him that people recognize what he achieves.













49. It is important to him never to be humiliated.













50. It is important to him that his country protect itself against all threats.













51. It is important to him never to make other people angry.













52. It is important to him that everyone be treated justly, even people he doesn’t
know.













53. It is important to him to avoid anything dangerous.













54. It is important to him to be satisfied with what he has and not ask for more.













55. It is important to him that all his friends and family can rely on him
completely.













56. It is important to him to be free to choose what he does by himself.













57. It is important to him to accept people even when he disagrees with them.













ANEXO B – PVQ-RR em Português (gentilmente cedido por Shalom H. Schwartz)
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Descrevemos resumidamente abaixo diferentes pessoas. Leia cada descrição e considere o quanto cada uma dessas pessoas é semelhante a você ou não.
Assinale com um “X” a opção que indica o quanto a pessoa descrita se parece com você.

1) É importante para ele formar suas visões de maneira independente.

Não se
parece
nada
comigo


QUANTO ESTA PESSOA SE PARECE COM VOCÊ?
Não se
Parece
Parece
Parece
Parece
parece
pouco
mais ou
comigo
muito
comigo
comigo
menos
comigo
comigo






2) É importante para ele que seu país esteja seguro e estável.













3) É importante para ele se entreter.













4) É importante para ele evitar chatear as pessoas.













5) É importante para ele que as pessoas fracas e vulneráveis da sociedade sejam
protegidas.













6) É importante para ele que as pessoas façam o que ele diz que deveriam fazer.













7) É importante para ele nunca pensar que ele merece mais do que os outros.













8) É importante para ele tomar conta da natureza.













9) É importante para ele que ninguém jamais a envergonhe.













10) É importante para ele sempre procurar coisas diferentes para fazer.













11) É importante para ele cuidar das pessoas das quais ele se sente próxima.













12) É importante para ele ter o poder que o dinheiro pode trazer.













13) É muito importante para ele evitar doenças e proteger a sua saúde.













14) É importante para ele ser tolerante com todos os tipos de pessoas e grupos.













15) É importante para ele nunca violar as regras ou regulamentos.













16) É importante para ele tomar suas próprias decisões a respeito da sua vida.













17) É importante para ele ter ambições na vida.













18) É importante para ele manter tanto os valores, quanto as formas de pensar
tradicionais.













19) É importante para ele que as pessoas que ele conhece tenham total confiança nela.













20) É importante para ele ser rica.













21) É importante para ele tomar parte nas atividades que defendam a natureza.













22) É importante para ele nunca irritar alguém.













23) É importante para ele desenvolver suas próprias opiniões.













24) É importante para ele proteger sua imagem pública.













25) É muito importante para ele ajudar as pessoas que lhe são queridas.













26) É importante para ele estar segura pessoalmente.













27) É importante para ele ser uma amiga confiável e fiel.













28) É importante para ele assumir riscos que fazem a vida ficar excitante.













29) É importante para ele ter poder para conseguir com que as pessoas façam o que ele
quer.













30) É importante para ele planejar suas atividades de forma independente.













31) É importante para ele seguir as regras mesmo se ninguém estiver olhando.













32) É importante para ele ter muito sucesso.













33) É importante para ele seguir os costumes da sua família ou os costumes de uma
religião.













34) É importante para ele ouvir e compreender as pessoas que são diferentes dela.













35) É importante para ele ter um Estado forte que possa defender seus cidadãos.













36) É importante para ele desfrutar dos prazeres da vida.

Não se
parece
nada
comigo


QUANTO ESTA PESSOA SE PARECE COM VOCÊ?
Não se
Parece
Parece
Parece
Parece
parece
pouco
mais ou
comigo
muito
comigo
comigo
menos
comigo
comigo






37) É importante para ele que todas as pessoas no mundo tenham oportunidades iguais
na vida.













38) É importante para ele ser humilde.













39) É importante para ele descobrir as coisas por si mesma.













40) É importante para ele honrar as práticas tradicionais da sua cultura.













41) É importante para ele ser a pessoa que diz aos outros o que fazer.













42) É importante para ele obedecer todas as Leis.













43) É importante para ele ter todos os tipos de experiências novas.













44) É importante para ele ter coisas caras que mostram a sua riqueza.













45) É importante para ele proteger o ambiente natural da destruição ou poluição.













46) É importante para ele aproveitar qualquer oportunidade de se divertir.













47) É importante para ele se preocupar com todas as necessidades das suas pessoas
queridas.













48) É importante para ele que as pessoas reconheçam o que ele alcança.













49) É importante para ele nunca ser humilhada.













50) É importante para ele que seu país se proteja de todas as ameaças.













51) É importante para ele nunca deixar as outras pessoas com raiva.













52) É importante para ele que todos sejam tratados com justiça, mesmo pessoas que ele
não conhece.













53) É importante para ele evitar qualquer coisa perigosa.













54) É importante para ele estar satisfeita com o que ele tem e não querer mais.













55) É importante para ele que todos os seus amigos e família possam acreditar nela
completamente.













56) É importante para ele ser livre para escolher por ele mesma o que fazer.













57) É importante para ele aceitar as pessoas como elas são, mesmo quando ele discorda
delas.













ANEXO C – Correio eletrónico para amostra que fala Inglês

Dear Student / Recent Graduate;

I hereby send you this email in order to request a few minutes of your time and kindly ask you
to cooperate in completing a brief survey for an ongoing Research Project of the Master's
Degree in Educational and Developmental Psychology; with the theme "Motivation; Values;
Interests and temporal perspective : An intercultural view among students of Higher
Education ".
You can just follow this link: https://goo.gl/forms/1tm29ZGTxWC1S7XB2.

I kindly ask you to answer with authenticity having in consideration that your answers will be
ANONYMOUS and will only be used for research purposes.

Thank you in advance for your cooperation (and if you are interested in the results; you can
contact the researchers from October of the current year).

Best regards;
Inês Wilton Rodrigues (Psychology Degree and Master in Psychology)
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ANEXO D – Correio eletrónico para amostra que fala Português

Estimado(a) Estudante/Recém-diplomado(a);

Venho por este meio solicitar uns minutos do seu tempo e pedir-lhe que colabore no
preenchimento de um breve inquérito no âmbito do Projeto de Investigação do Mestrado em
Psicologia da Educação e do Desenvolvimento; com o tema "Motivação; Valores; Interesses
e perspetiva temporal: uma visão intercultural entre estudantes do Ensino Superior".

Para tal basta seguir o seguinte link: https://goo.gl/forms/oDMFYiT5GuVwNHB73 .

Peço-lhe que responda com autenticidade na certeza de que as suas respostas serão
ANÓNIMAS e apenas usadas para fins de investigação.

Agradeço desde já a sua colaboração (se tiver interesse sobre os resultados; poderá
contactar os investigadores a partir de Outubro do ano civil corrente).

Com os melhores cumprimentos;
Inês Wilton Rodrigues (Licenciada em Psicologia e Mestranda em Psicologia)
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ANEXO E – Pedido de autorização de consulta de dados
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DADOS SUPLEMENTARES
ANEXO F - Valores e género

Figura G1 - Valor de Autocentração e Género

Figura G2 - Valor de Estimulação e Género

Figura G3 - Valor de Hedonismo e Género

Figura G4 - Valor de Realização e Género

Figura G5 - Valor de Poder e Género

Figura G6 - Valor de Segurança e Género
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Figura G7 - Valor de Conformidade e Género

Figura G8 - Valor de Tradição e Género

Figura G9 - Valor de Benevolência e Género

Figura G10 - Valor de Universalismo e Género
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ANEXO G – Valores e continentes de proveniência
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ANEXO H – Valores e experiência de mobilidade

Figura K1 - Valor de Autocentração e Experiência de
Mobilidade

Figura K2 - Valor de Hedonismo e Experiência de
Mobilidade

Figura K3 - Valor de Segurança e Experiência de
Mobilidade

Figura K4 - Valor de Benevolência e Experiência de
Mobilidade

Figura K5 - Valor de Universalismo e Experiência de
Mobilidade

Figura K6 - Valor de Poder e Experiência de
Mobilidade
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Figura K7 - Valor de Tradição e Experiência de
Mobilidade

Figura K8 - Valor de Estimulação e Experiência de
Mobilidade

Figura K9 - Valor de Realização e Experiência de
Mobilidade

Figura K10 - Valor de Conformidade e Experiência
de Mobilidade
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ANEXO I - Valores e áreas académicas

Figura M1 - Valor de Autocentração e Áreas Académicas

Figura M2 - Valor de Segurança e Áreas Académicas

Figura M3 - Valor de Benevolência e Áreas Académicas
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Figura M4 - Valor de Universalismo e Áreas Académicas

Figura M5 - Valor de Estimulação e Áreas Académicas

Figura M6 - Valor de Realização e Áreas Académicas
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Figura M7 - Valor de Conformidade e Áreas Académicas

Figura M8 - Valor de Hedonismo e Áreas Académicas

Figura M9 - Valor de Poder e Áreas Académicas
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Figura M10 - Valor de Tradição e Áreas Académicas
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