
____________________________________________________________________________________________________________

www.psyprjournal.com	
Proceedings	from	the	4º	Congresso	Ordem	dos	Psicólogos	Portugueses	|	PPRJ.	Supplement	1(2),	December	2018,	S1-S293	 page	428	

Valores:	uma	Visão	Intercultural	e	de	Género	en-
tre	Estudantes	no	Ensino	Superior	

Inês	Wilton	Rodrigues1,	Francisco	M.	S.	Cardoso1	

1	Universidade	de	Trás-os-Montes	e	Alto	Douro,	Portugal	

Autor	para	correspondência:	Francisco	Cardoso	|	fcardoso@utad.pt	

Recebido:	
30	Agosto	2018	

Aceite:	
31	Agosto	2018	

O	presente	artigo	não	foi	sujeito	a	revisão	por	pares,	sendo	o	conteúdo	do	mesmo	da	total	e	exclusiva	responsabilidade	dos	autores.	
This	paper	was	not	peer-reviewed.	Authors	assume	the	total	and	exclusive	responsibility	of	the	full	content	of	the	paper.	

Resumo	

Introdução:	As	pessoas	apresentam	uma	estrutura	de	valores	motivacionais	que	orienta	o	seu	comportamento	ao	longo	da	vida.	
Objectivos:	Baseado	na	existência	destes	valores	humanos,	organizados	num	contínuo	motivacional,	foi	realizado	em	Portugal,	no	ano	
académico	de	2016/2017,	um	estudo	intercultural	acerca	das	vivências	académicas	e	do	perfil	de	valores	em	estudantes	do	ensino	
superior,	em	programa	Erasmus.	
Métodos:	Participaram	333	estudantes,	a	maioria	do	género	feminino	(64%),	de	44	países	e	4	continentes	(Europa,	África,	Ásia,	Amé-
rica	Latina).	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.	
Resultados:	Através	de	técnicas	de	análise	univariada	e	multivariada	(PERMANOVA,	ordenação	MDS	e	pair-wise	tests)	os	resultados	
obtidos	revelam	diferenças	significativas	entre	os	valores	autocentração	e	hedonismo	identificados	como	os	mais	importantes	entre	
alunos	dos	diferentes	continentes.	Foi	possível	ainda	destacar	diferenças	significativas	para	o	valor	do	poder,	quando	testada	a	variável	
género.	
Discussão:	É	possível	concluir	que	existem	valores	humanos	identificados	como	preponderantes	para	cada	grupo	de	indivíduos,	medi-
ante	a	origem	geográfica	ou	género	destacando-se	significativamente	relativamente	aos	restantes	valores	humanos,	e	havendo	uma	
escolha	tendencial	conforme	o	grupo	de	pares,	seja	sob	a	perspetiva	intercultural,	de	continente	de	origem,	ou	de	género.	

Palavras-chave:	Valores,	Estudantes,	Género,	Interculturalidade,	Erasmus.	

Introdução	

Tendo	reconhecido	mérito	académico,	ao	cumprir	30	
anos	de	existência	como	programa	de	mobilidade	em	
2017,	o	programa	Erasmus	tem	sido	o	projeto	de	mo-
bilidade	académica	internacional	com	maior	sucesso	a	
nível	Europeu.	Neste	âmbito,	este	tipo	de	mobilidade	
poderá	depender	da	escolha	de	cada	indivíduo,	não	se	

restringindo	apenas	às	competências	académicas	que	
constituem	 o	 motivo	 primordial	 dos	 programas	 de	
mobilidade.	Apesar	de	depender	de	vários	fatores,	o	
comportamento	de	cada	indivíduo	é	também	o	resul-
tado	 dos	 valores	 motivacionais	 que	 lhes	 são	
intrínsecos	(Bardi	&	Schwartz,	2003).	Dada	a	influência	
que	estes	valores	têm	sobre	o	comportamento,	per-
manecem	 por	 esclarecer	 aspetos	 relevantes	
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relacionados	com	alguns	dos	valores	que	mais	o	influ-
enciam	 (Almeida	 &	 Tavares,	 2009;	 Roccas	 &	 Sagiv,	
2010).	Schwartz	(1992)	propôs	uma	tipologia	universal	
de	valores	baseada	nas	necessidades	básicas	dos	indi-
víduos,	 com	 a	 definição	 de	 diferentes	 valores	
motivacionais:	 Universalismo,	 Benevolência,	 Confor-
midade,	 Tradição,	 Segurança,	 Poder,	 Autocentração,	
Realização,	 Hedonismo	 e	 Estimulação.	 Este	 modelo	
teórico	prevê	uma	estrutura	dinâmica	entre	os	tipos	
motivacionais	de	elevada	e	baixa	prioridade.	Assim	pa-
rece-nos	 relevante	 perceber	 sob	 uma	 perspetiva	
motivacional	os	valores	característicos	dos	estudantes	
do	Ensino	Superior	no	sentido	de	procurar	encontrar	
o perfil	típico	do	estudante	a	nível	intercultural	ou	de
género.

Métodos	

A	amostra	foi	composta	por	333	estudantes	de	ensino	
superior	de	quatro	 continentes	 (44	países):	 22	estu-
dantes	provenientes	da	Ásia,	30	da	América-Latina,	31	
de	África	e	ainda	249	da	Europa—que	acederam	res-
ponder	a	um	inquérito.	Relativamente	ao	género	dos	
estudantes	envolvidos	no	estudo,	120	eram	do	género	
masculino	 e	 213	 do	 feminino.	Os	 estudantes	 Instru-
mento.	 Recolhemos	 os	 dados	 sociodemográficos	 e	
académicos	para	o	tratamento	estatístico	do	estudo.	
Medida	de	valores	humanos:	Questionário	de	Perfis	de	
Valores	 Revisto	 (“Revised	 Portrait	 Values	 Question-
naire”	–	PVQ-RR	–Schwartz,	et	al.,	2012).	Aplicámos	o	
PVQ-RR,	 constituído	 por	 57	 afirmações,	 disponibili-
zado	por	Shalom	Schwartz,	nos	vários	idiomas:	árabe,	
espanhol,	 inglês,	 italiano,	polaco,	português,	 russo	e	
ucraniano.	 Procedimento.	 Elaborámos	 inquéritos	
(para	enviar	 via	 e-mail)	 nos	oito	 idiomas.	Análise	de	
Dados.	Procedimentos	gerais.	Realizámos	testes	para-
métricos	(testes	de	t-student	para	o	género;	e	Análises	
de	Variância	one-way	ANOVA	para	a	área	académica).	
Fizemos	uma	análise	multivariada,	recorrendo	a	uma	
two-way	PERMANOVA	para	testar	o	efeito	de	duas	va-
riáveis:	 origem	 (continentes	 de	 proveniência)	 e	
género	dos	 inquiridos.	A	matriz	de	dados	correspon-
deu	 a	 todas	 as	 respostas	 referentes	 aos	 10	 valores,	
considerando	os	dados	agrupados	por	fatores	de	aná-
lise	(Europa,	África,	Ásia	e	América)	e	os	dois	géneros.	

Resultados	

Perfil	da	comunidade	estudantil	inquirida.	No	que	con-
cerne	 à	 interculturalidade,	 identificaram-se	 quatro	
continentes	de	origem	dos	participantes,	sendo	que	a	
maioria	provinha	da	Europa	 (75%)	e	os	 restantes	de	
África	(9%),	América	Latina	(9%)	e	Ásia	(7%).	Da	amos-
tra	 inquirida,	 36%	 dos	 alunos	 eram	 do	 género	
masculino	e	64%	ao	género	feminino.	Análise	Univari-
ada:	Valores	e	perspetiva	intercultural.	Os	resultados	
obtidos	 indicam	haver	diferenças	 significativas	entre	
os	sujeitos	dos	quatro	continentes	analisados	para	os	
valores	da	autocentração	F(3,	331)	=	3.002,	p	=	.031	e	
hedonismo,	F(3,	331)	=	3.276,	p	=	.021.	Assim,	os	estu-
dantes	europeus	apresentaram	a	média	mais	alta	de	
resposta	identificando-se	com	as	afirmações	relativas	
ao	 valor	 de	 autocentração	 (M=	 0.45,	 SD=0.54)	 em	
comparação	 com	 os	 estudantes	 africanos	 (M=	 0.18,	
SD=0.62)	que	obtiveram	respostas	 com	a	pontuação	
mais	baixa,	logo	não	se	identificam	tanto	com	este	va-
lor.	 Comparando	 as	médias	 obtidas	 para	 o	 valor	 de	
hedonismo	verificámos	que	os	estudantes	da	Europa	
obtiveram	 a	 pontuação	 de	 resposta	 com	 a	 média	
maior	identificando-se	assim	mais	com	as	afirmações	
de	reconhecimento	do	valor	de	hedonismo	(M=	0.39,	
SD=0.61)	em	comparação	com	os	restantes	continen-
tes	 da	 análise,	 nomeadamente	 estudantes	
provenientes	da	Ásia	(M=	-0.02,	SD=1.03)	que	tiveram	
a	pontuação	mais	baixa,	revendo-se	assim	menos	com	
este	valor.	Relativamente	ao	género	detetaram-se	di-
ferenças	 significativas	 para	 o	 valor	 poder	 tendo	 a	
classificação	mais	baixa	no	género	feminino	(M=	-1.51,	
SD=0.92)	 comparando	 com	 o	 masculino	 (M=-1.26,	
SD=0.90),	t(331)=	2.45,	p	=	.015,	verificando-se	assim	
que	para	a	maioria	dos	participantes	este	valor	é	o	que	
menos	os	representa.	

Discussão	

A	análise	realizada	neste	estudo,	relativa	aos	valores	
humanos,	sob	a	perspetiva	intercultural	e	de	género,	
indica	que	existem	valores	que	são	mais	predominan-
temente	valorizados	do	que	outros.	Com	base	nestes	
resultados	confirmámos	alguns	dos	resultados	do	es-
tudo	de	Schwartz	e	Bardi	(2001)	na	medida	em	que	a	
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maioria	 dos	 valores	 identificados	 como	mais	 impor-
tantes,	 foram,	 igualmente,	 os	 de	 autocentração	 e	
hedonismo.	Contudo,	foi	apenas	para	o	valor	motiva-
cional	 poder	 que	 encontrámos	 diferenças	
significativas	relativamente	à	variável	género.	Assim,	
verificamos	 que	 a	 amostra	 feminina	 se	 revê	 menos	
com	o	valor	poder	em	contraste	com	amostra	mascu-
lina	que	tende	a	identificar-se	mais	com	este	valor.	
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