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RESUMO 

O advento das novas tecnologias e a dinamicidade das mudanças que estas provocam, impactam 

diretamente em vários aspectos da sociedade, dentre estes, na educação. Novas metodologias e 
mudanças no processo de ensino-aprendizagem tornam-se práticas cada vez mais frequentes neste 

campo. O elemento basilar desta nova constituição é o docente, capaz de transformar a utilização 
desses recursos em ferramentas que favoreçam o processo educativo. Essa readequação do 
comportamento exigida por essas constantes mudanças é orientada pelos valores pessoais dos 

sujeitos que vivenciam a situação. Os valores são idealizados como critérios que interferem 
diretamente nas atitudes, preferências e até mesmo no comportamento humano, influenciando no 

modo como o indivíduo interpreta as suas próprias atitudes e as dos outros, inclusive no âmbito 
profissional. Dessa forma, o objetivo geral da presente pesquisa é analisar as relações entre o 
perfil de uso da tecnologia e os valores dos docentes da UFRN – Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, baseado na escala de valores de Schwartz. Para isso foram utilizados os tipos 
motivacionais que compõem a teoria de valores de Schwartz, através de questionário aplicado 

junto aos docentes. Trata-se de uma pesquisa de enfoque analítico quantitativo que utiliza um 
questionário da escala de valores desenvolvida por Schwartz et al. (2001) conhecida como PVQ 
(Portrait Values Questionnaire).  A pesquisa foi desenvolvida a partir de uma amostra de 200 

docentes entre atuantes da modalidade presencial e /ou na modalidade de ensino a distância. A 
estratégia de análise dos dados utilizou técnicas de estatística descritiva, análise de gráficos, 

análise das frequências relativas e a técnica estatística MANOVA (Análise Multivariada de 
Variância). Os resultados apontaram que os docentes utilizam moderadamente os recursos 
tecnológicos avaliados nesta pesquisa, como ferramenta de apoio pedagógico. Com relação ao 

perfil de valores, os docentes apresentaram prioridade entre os tipos motivacionais 
Autodeterminação, Benevolência e Universalismo, enquanto os menos priorizados foram os de 
Tradição, Realização e Poder, respectivamente. Contudo, não foram identificadas relações 

significativas entre o perfil de valores e o perfil de uso da tecnologia entre os docentes estudados 
nesta pesquisa.  

 

Palavras-chave: Escala de Valores Schwartz, Perfil de Uso da Tecnologia, Educação 

Tecnológica, Valores. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The advent of new technologies and the dynamics of the changes that it causes, impact directly 
on lot of aspects of society, among these, in education. New methodologies and changes in the 
teaching- learning process become practices increasingly common in this field. The core element 

of this new constitution is the teacher, able to transform the use of these resources in tools that 
will facilitate the educational process. This readjustment of behavior required by these constant 

changes is driven by personal values of individuals who experience the condition. The values are 
idealized as criteria that directly affect the attitudes, preferences and even in human behavior, 
influencing the way as the individual interprets their own attitudes and those of others, including 

the professional scope. Thus, the overall goal of this research is to analyze the relations between 
the profile of technology use and values of teachers UFRN - Federal University of Rio Grande do 

Norte, based on Schwartz's value scale. For this were used the motivational types that compose 
the value theory of Schwartz, through a questionnaire applied to teachers. This is a survey 
quantitative analytical approach which uses a questionnaire of the rating scale developed by 

Schwartz et al. (2001) known as PVQ (Portrait Values Questionnaire). The survey was developed 
from a sample of 200 teachers acting at the classroom mode and/or distance learning modalities. 

The strategy of data analysis used was descriptive statistics, graphical analysis, analysis of the 
relative frequencies and statistical technique MANOVA (Multivariate Analysis of Variance). The 
results showed that teachers use moderately technological resources evaluated in this study as a 

tool for teaching support. Regarding the profile of values, teachers had priority among 
motivational types Self-direction, Benevolence and Universalism, while the less prioritized were 

the Tradition, Achievement and Power, respectively. However, there were no significant 
relationships between the values profile and the profile of technology use among teachers studied 
in this research. 

 

Keywords : Schwartz Values Scale, Profile of Technology Use, Technological Education, 

Values. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização e Problema de Pesquisa 

 

A crescente utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) 

proporciona grandes mudanças na educação, uma vez que vem facilitar a troca de informações 

entre professores e alunos, colaborando com a construção do conhecimento no processo de 

ensino-aprendizagem, exercendo, então, grande impacto na qualidade da experiência de ensino. 

Há ampla pesquisa dedicada à identificação das condições ou fatores que facilitam a 

integração da tecnologia na sala de aula, que por sua vez atestam que os professores geralmente 

não fazem uso efetivo da tecnologia da informação no ensino (ALDUNATE; NUSSBAUM, 

2013). No entanto, deve-se levar em consideração que a formação docente inicial torna-se 

insuficiente para lidar com os desafios da contemporaneidade. Todavia, o educador precisa 

compreender os mecanismos didáticos, pedagógicos e sociais que estão envolvidos na 

aprendizagem para estimular a vontade do educando na busca do conhecimento (PEIXINHO; 

PEREIRA; SANTOS, 2010).   

Nesse sentido, a Educação Tecnológica vem agregar conhecimento técnico-científico aos 

limites de suas aplicações, pois se caracteriza pela vinculação com a formação entre a teoria e a 

prática, apesar de ter conexão com a educação, formando, por sua vez, um todo de concepção 

vinculada à execução (BASTOS, 2011). 

Dentro desse cenário de constantes mudanças movidas pela crescente utilização de 

recursos tecnológicos e, consequentemente, das transformações que envolvem o contexto 

educacional como um todo, estão as pessoas que são fortemente impactadas neste processo. 

Surgem então, novos significados que orientam a readequação do comportamento desses sujeitos  

diante da nova conjuntura. Normalmente, essa readequação é orientada pelos valores pessoais dos 

indivíduos que vivenciam a situação (ADLER; SILVA, 2013). Isso porque os valores humanos 

são “metas desejáveis, variando em importância, que servem como princípios orientadores na 

vida das pessoas” (SCHWARTZ, 1995, p. 93). “E é por meio de seus sistemas de valores que as 

pessoas conseguem estabelecer prioridades que passam a nortear seu comportamento e suas 

atitudes diante de situações da vida” (ADLER; SILVA, 2013). 
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O conceito de valor e as questões que o envolvem vêm se constituindo um vasto campo de 

interesse por estudiosos, ao longo da história, de ciências como a Sociologia, a Economia e a 

Educação, por exemplo. Contudo, nos últimos anos vem se tornando crescente o estudo 

relacionado aos valores humanos devido à relevância para o entendimento do comportamento 

humano no que se refere à prioridades e escolhas individuais. Segundo Porto e Tamayo (2003), 

os valores pessoais têm sido utilizados para explicar o comportamento das pessoas, suas ações, as 

mudanças da sociedade, além de diferenciar grupos. 

Dentre alguns estudos relevantes sobre valores (Spranger, 1925; Rockeach, 1973), 

destaca-se o modelo proposto por Schwartz (1992), no qual o autor postulou dez tipos 

motivacionais que abarcam o conjunto de valores identificados nas diversas culturas, a partir do 

tipo de objetivo ou motivação que expressa cada valor. Oliveira e Tamayo (2004, p. 130) 

ratificam essa informação dizendo que “os valores estão organizados de forma hierárquica, 

indicando o grau de preferência por determinados comportamentos, metas ou estratégias”. Esses 

tipos motivacionais tendem a ser universais e apresentam uma estrutura dinâmica de relações de 

congruência e de conflito (DATLER; JAGODZINSKI; SCHMIDT, 2013). Essa estrutura permite 

a distribuição dos valores em duas grandes dimensões: abertura à mudanças versus conservação e 

autotranscendência versus autopromoção. No caso da dimensão abertura à mudanças, estão 

relacionados os valores de estimulação, hedonismo e autodeterminação (SCHWARTZ, 1992). 

Rowe e Bastos (2010) apud Calvosa et al. (2011) afirmam que a categoria docente de 

ensino superior no Brasil apresenta peculiaridades complexas, atuando em diferentes tipos de 

instituições, nelas desenvolvendo atividades que se qualificam de diferentes formas, e ainda 

enfrentando tensões. Trata-se de profissionais que mostram diferentes relações com o 

conhecimento, seja para produzi- lo ou disseminá- lo, caracterizado ainda pela diversidade, 

pluralidade das opções, caminhos, alternativas, interesses e tensões. 

“Espera-se do professor uma atuação técnica, ligada ao desenho dos cursos e a sua 

avaliação; uma at ividade orientadora, capaz de estimular, motivar e ajudar o aluno, além 

de estimulá-lo à responsabilidade e à autonomia;  um comportamento facilitador do êxito  

e não meramente controlador e sancionador da aprendizagem alcançada, e a utilização 

eficaz de todos os meios para a informação e o ensino” (SEBASTIÁN RAMOS, 1990, 

p.31). 

O docente do Ensino a distância pode partilhar das peculiaridades vividas pelo docente da 

modalidade presencial, porém, com a interferência de outros fatores, como a adaptação e 
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utilização dos recursos tecnológicos, já que detém uma maior dependência destes, além da 

distância geográfica entre alunos e professores. 

Com isso, alguns estudos têm tratado das preferências valorativas em profissionais de 

uma mesma área de atuação, como é o caso do estudo de Rodrigues e Teixeira (2008), que 

evidencia a possível mudança de valores sofrida por profissionais ao longo de suas carreiras, bem 

como os fatores que influenciam essa mudança. Além disso, Reis et al. (2009) identificaram em 

seu estudo, mudança no perfil de valores de administradores de empresa à medida em que 

avançam em suas carreiras. 

Diante da importância em compreender o perfil de valores individuais para o 

entendimento do comportamento humano e sendo a abertura a mudanças, uma das dimensões 

propostas por Schwartz (1992) como uma dimensão que envolve valores que retratam um perfil 

inovador, proativo, com independência de pensamento, surge o seguinte questionamento que é o 

problema alvo desta pesquisa: Quais as relações entre o perfil de uso da tecnologia e o perfil de 

valores dos docentes da UFRN, baseado na escala de valores de Schwartz?  

 

1.2 Objetivos 

 

a) Objetivo Geral 

 

Analisar as relações entre o perfil de uso da tecnologia e o perfil de valores dos docentes 

da UFRN, baseado na escala de valores de Schwartz. 

 

b) Objetivos Específicos 

 

 Avaliar o perfil de uso da tecnologia dos docentes da UFRN; 

 Investigar os valores pessoais dos docentes da UFRN, baseado na escala de valores de 

Schwartz; 

 Relacionar o perfil de hierarquia de valores encontrados com o perfil de uso da tecnologia 

dos docentes; 
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1.3 Justificativa 

 

A relevância desta pesquisa se dá por alguns aspectos. Dentre eles está a importância e 

atualidade do tema em questão, pois o estudo dos valores pessoais permite conhecer, 

simultaneamente, as variáveis que influenciam diversas categorias de comportamentos, visto que 

a relação entre as atitudes e o comportamento faz mais sentido quando se incorporam os valores  

nessa relação. Além disso, o comportamento e as escolhas do ser humano são interpretados pelos 

indivíduos por meio do significado que é atribuído aos valores que representam (JESUÍNO; 

TORRES; TEIXEIRA, 2012).  

Numa história recente, a abordagem motivacional dos valores humanos desenvolvida por 

Schwartz (1992) vem contraindo uma visibilidade expressiva. Autores como Tamayo e Porto 

(2003, 2007, 2009), Tamayo (1998, 2001, 2005, 2007), Bilsky (2009), Araújo, Bilsky e Moreira 

(2012), Almeida e Sobral (2009), Sobral e Gimba (2012) vêm contribuindo fortemente para o 

estudo dos valores, através da proposta de Schwartz. Esta teoria traz um espólio das contribuições 

anteriores num modelo que estabelece os valores como objetivos gerais que visam à satisfação de 

necessidades humanas básicas, organizando-se em dimensões que refletem congruências e 

conflitos entre os tipos motivacionais. 

No que se refere à relevância do presente estudo para a sociedade, está a importância de 

conhecer a relação que o perfil de uso da tecnologia tem com a escala de valores encontrada entre 

os pesquisados, que neste caso são os docentes da UFRN. Dessa forma, faz entender, dentre 

outros aspectos, se os docentes que se dispõem a utilizar de forma mais frequente os recursos 

tecnológicos digitais como ferramenta de apoio no processo de ensino-aprendizagem, apresentam 

uma escala hierárquica de valores mais voltados à abertura a mudanças.  

O estudo trará ainda contribuição para a comunidade acadêmica devido ao potencial que a 

temática tem em contribuir para a compreensão de comportamentos e escolhas individuais dos 

docentes, podendo vir a colaborar com novas práticas para o progresso de métodos educacionais, 

inclusive no que se refere ao perfil de uso da tecnologia.  

A presente pesquisa também proporcionará uma ampliação do campo de atuação do tema, 

pois a escala de valores proposta por Schwartz (1992; 2001), já validada e adaptada no Brasil, 

será analisada com profissionais docentes, enfatizando o interesse nos resultados de um dos 

âmbitos dimensionais - abertura a mudanças. Nesse sentido, esta pesquisa vem justamente 
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preencher a lacuna de estudos que relacionam a o perfil de uso da tecnologia e os valores dos 

docentes que são objeto de estudo desta pesquisa. 

A instituição em questão também será beneficiada com o estudo já que os resultados desta 

pesquisa podem contribuir para o aprimoramento da sua gestão acadêmica e gestão de processos 

e de uso da tecnologia, não só para a própria instituição, como para instituições de ensino 

superior em geral que atuem na modalidade presencial e/ou a distância. Dessa forma, este estudo 

justifica-se por sua relevância tanto teórica quanto empírica, uma vez que busca melhor 

compreender as prioridades de valores pessoais dos docentes e a sua relação com o perfil de uso 

da tecnologia. 

Mesmo se tratando de um estudo dirigido à área de educação, não serão consideradas na 

pesquisa avaliações que remetam ao conteúdo abordado pelos docentes ou até mesmo ao estilo de 

aula. Por fim, o estudo não pretende esgotar o assunto em questão ou pormenorizar todos os 

aspectos que o envolvem, mas sim apresentar uma perspectiva ainda desconhecida do perfil de 

valores, que envolve o perfil de uso da tecnologia dos docentes da modalidade de ensino 

presencial e a distância. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Estudos que aplicam a Teoria 

 

Este tópico trata dos estudos relevantes que aplicam a Teoria de Valores de Schwartz e 

também sobre a Educação Tecnológica, dividido em dois temas já que não há estudos que 

relacionem os dois.  

 

 

2.1.1 Estudos que aplicam a Educação Tecnológica 

 

Com relação aos estudos relacionados a Tecnologia Educativa, apenas na década de 1940 

essa área teve o seu desenvolvimento nos Estados Unidos como campo de estudo e como 

disciplina acadêmica. Porém, já em 1899, John Dewey, expôs sua ideia sobre a necessidade de 

uma ciência-ponte, que foi identificada através de Robert Glaser (1976, 1982) quando apresenta 

que essa ciência-ponte passou a ser vista entre as teorias da aprendizagem e a prática educacional. 

Dessa forma, a tecnologia educacional passa a ser vista como “uma aplicação sistemática dos 

princípios científicos à problemática educacional”. Contribuição notória se deve aos estudos de 

Skinner (1954) com o trabalho intitulado “A ciência da aprendizagem e a arte do ensino”, onde 

formula uma série de propostas, com pressupostos científicos condutivistas, aplicáveis a situações 

de aprendizagem. Outros pesquisadores como Travers (1978), Hawkridge (1981), Salomon 

(1979, 1981), trouxeram expressivas colaborações para o campo da tecnologia educacional 

(SANCHO, 1998, p. 51, 56-57). Na atualidade, notória representatividade para essa temática têm 

os estudos de Sancho (1998, 2001), além de Grispun (2001), Catapan (2003), Molin (2010), 

Bastos (2011), Dallelaste e Santos (2012) e Aldunate e Nussbaum (2013). 

Contudo, no Brasil essa temática ainda apresenta uma abordagem recente como campo de 

estudo acadêmico, como mostra o Quadro 1, que apresenta estudos relacionados que constam 

entre livros, artigos e dissertações que foram encontrados nos principais periódicos nacionais e 

internacionais, como o Banco de Teses e Dissertações da CAPES, o banco de artigos Science 

Direct e o Google Acadêmico.  



21 
 

Quadro 1: Estudos sobre Educação Tecnológica 

ANO TÍTULO AUTOR (ES) 
INSTITUIÇÃO/ 

REVISTA 

1998 Para uma tecnologia educacional Sancho Livro 

2001 Educação Tecnológica Grispun Livro 

2003 
Pedagogia e tecnologia: a comunicação digital no 

processo pedagógico 
Catapan 

Revista Educação – 

PUC/RS 

2003 
A formação continuada do professor: as limitações dos 

modelos atuais 
Moreira Revista Comunicações 

2004 
Projeto Teckids: Educação Tecnológica no Ensino 

Fundamental 
Veraszto 

Dissertação – 

UNICAMP 

2008 Tecnologia: Buscando uma definição para o conceito Veraszto et al Revista Prisma.com 

2010 
Percepções Docentes sobre o uso das tecnologias da 

informação e da comunicação nas práticas de ensino 
Mendonça 

Dissertação – 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

2010 
Novas Tecnologias na Educação: Transformações da 

prática pedagógica no discurso do professor 
Molin 

Dissertação – 

Universidade do Vale 

do Itajaí/SC 

2010 

As tecnologias da informação e comunicação (TIC) nos 

processos de construção da prática docente: A 

utilização didática de recursos tecnológicos  

Peixinho; Pereira; 

Santos 

IV Colóquio 

Internacional Educação 

e Contemporaneidade 

2011 Educação e tecnologia Bastos 
Revista Educação & 

Tecnologia 

2012 
TIC na educação: análise preliminar dos novos saberes 

da formação docente nas universidades de Sergipe 
Silva 

Revista Contrapontos – 

Eletrônica 

2012 Tecnologia e inovação Pinto Livro 

2012 
A Utilização Das Tic’s Como Ferramenta Pedagógica: 

Um Estudo Na Escola Estadual Jardim Das Flores  
Dallelaste; Santos 

Nativa - Revista de 

Ciências Sociais do 

Norte de Mato Grosso 

2013 Teacher Adoption of Technology Aldunate; Nussbaum 
Computers in human 

behavior 

2013 

Drawing on technology: An investigation of preservice 

teacher beliefs in the context of an introductory 

educational technology course 

Funkhouser; Mouza 
Computers & 

Education 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

Essa temática vem ganhando espaço significativo no meio acadêmico, principalmente 

pelo crescente uso de recursos tecnológicos como forma de apoio no processo de ensino-

aprendizagem nos últimos anos. Molin (2010) expõe que a crescente utilização das TIC’s 

proporciona grandes transformações na sociedade atual, destacando a construção de 

conhecimento diante da facilidade de acesso às informações, revolucionando o processo 

educacional.  
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2.1.2 Estudos que aplicam a Escala de Valores de Schwartz 

 

O estudo dos valores pessoais, apesar de ter sido objeto de estudo desde épocas remotas, 

surgiu como estudo científico na década de 1920 com os estudos de Spranger (1928), na 

Alemanha, quando elaborou uma espécie de tipologia para o estudo dos valores e da 

personalidade, onde o instrumento para avaliação foi denominado Study of Values (TAMAYO; 

PORTO, 2009). Posteriormente, outros estudos vieram colaborar nesta área, trazendo 

considerável contribuição e gerando novas perspectivas de conceitos no que se refere aos valores, 

como foi o caso de Lewin (1935), Kluckhon (1951), Parsons (1961), Allport (1966), Rockeach 

(1973) e Schwartz (1992, 1999), como exemplos (ADLER; SILVA, 2013).    

Nos últimos anos, o campo de estudos dos valores humanos tem evoluído 

significativamente, expandindo a diversidade de itens a serem investigados. Além disso, vem se 

tornando crescente o número de investigadores com interesse nesta área. Contudo, no Brasil, os 

primeiros estudos sobre valores pessoais foram baseados na escala de valores de Rockeach 

(1973), adaptada por Günther (1981). Já em 1993, Tamayo e Schwartz averiguaram a estrutura 

motivacional dos valores humanos no Brasil, no intuito de prover aplicabilidade do inventário de 

valores de Schwartz para a realidade brasileira. “Todavia, o estudo dos valores no Brasil ainda é 

incipiente, indicando a necessidade de formação de pesquisadores na área” (JESUÍNO; 

TORRES; TEIXEIRA, 2012, p. 14-15). Em contrapartida, Tamayo (2007, p. 23) considera “que 

o indicador mais importante é a quantidade e a qualidade de pessoas que estão atualmente 

realizando pesquisa na área dos valores no Brasil”. Existem ainda vários centros de pesquisa que 

trata dos valores, bem como um vasto número de dissertações de mestrado e teses de doutorado 

que estão sendo elaboradas. 

Apesar da relevância do tema e da existência de recentes estudos sobre valores pessoais, 

pouca atenção se tem dado aos valores pessoais dos docentes no decorrer de sua carreira 

profissional, bem como o estudo isolado das dimensões propostas por Schwartz (1992) de um 

determinado grupo. Nesse sentido, foi realizado um estudo sobre os trabalhos realizados na área, 

conforme observa-se no Quadro 2, onde constam entre artigos, teses e dissertações acerca do 

estudo dos Valores Pessoais, encontrados nos principais periódicos nacionais e internacionais, 

como o Banco de Teses e Dissertações da CAPES, o banco de artigos Science Direct e o Google 

Acadêmico. 
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Quadro 2: Estudos sobre Valores Pessoais 

ANO TÍTULO AUTOR (ES) 
INSTITUIÇÃO/ 

REVISTA 

1992 

Universals in the content and structure of values: 

Theoretical Advances and empirical tests in 20 

countries 

Schwartz 

Advances in 

experimental social 

psychology 

1995 
Identifying Culture-Specifics in the content and 

structure of values 
Schwartz; Sagiv 

The Journal of Cross 

Cultural Psychology/ 

Israel-USA 

1996 
Value Priorities and Bahavior: Applying a Theory of 

Integrated Value Systems 
Schwartz 

Psicología, Cultura y 

Sociedad/ Jerusalém 

1998 
Diferenças nas prioridades axiológicas de músicos e 

advogados 
Álvaro Tamayo et al  

Psicologia: Reflexão e 

Crítica/ UNB. 

2001 
Value Hierarchies across Cultures: Taking a 

Similarities Perspective 
Schwartz; Bardi 

The Journal of Cross 

Cultural Psychology/ 

Israel-USA 

2001 

A estrutura e o conteúdo universais dos valores 

humanos:análise fatorial confirmatória da tipologia de 

Schwartz 

Gouveia; Martínez; 

Meira; Milfont 
Estudos de Psicologia 

2002 

SPV, Cuestionário de Valores Personales de L. V. 

Gordon: Su normalización en um grupo de 

adolescentes de colégios de classe media de Guatemala 

Castro 

Tese- Universidad 

Francisco Marroquín- 

Guatemala 

2004 
Evaluating the structure of human values with 

confirmatory factory analysis  
Schwartz; Boehnke 

Journal of Research in 

Personality/ EUA-

Israel 

2005 A estrutura Universal dos Valores Humanos  
Resende; Fernandes; 

Cruz 

Univ. Ci Saúde, 

Brasília 

2005 

Valores individuais e organizacionais: estudo com 

dirigentes de organizações pública, privada e 

cooperativa em Goiás 

Macêdo; Pereira; 

Rossi;Vieira 

Caderno de Psicologia 

Social do Trabalho- 

Unip,UCG, UEG 

2005 

Valores Organizacionais e Valores Individuais: Um 

estudo em uma média empresa cearense de artefatos de 

couro 

Costa 

Dissertação – 

Universidade Estadual 

do Ceará 

2005 
Valores, suporte psicossocial e impacto do treinamento 

no trabalho. 

Pantoja; Porto; 

Mourão; Borges-

Andrade 

Estudos de 

Psicologia/Brasília 

2007 
Contribuições ao Estudo dos Valores Pessoais, 

Laborais e Organizacionais  
Tamayo 

Psicologia: Teoria e 

Pesquisa/ Brasília 

2007 
Estrutura dos Valores Pessoais: A Relação entre 

Valores Gerais e Laborais  
Porto; Tamayo 

Psicologia: Teoria e 

Pesquisa/ Mackenzie-

UnB-UCBsb 

2008 
A Influência dos Valores Pessoais na Determinação das 

Âncoras de Carreira 
Abrahim Dissertação- PUC/SP 

2008 O Papel dos Valores Pessoais nas Decisões de Carreira Abrahim Revista Contextus 

2009 
Valores Pessoais e Gestão do Conhecimento 

Organizacional 
Danilo Cortez Gomes RAUnP/Natal 

2009 
Análise da correlação entre os valores pessoais e os 

níveis de prontidão para o uso de tecnologia 
Pereira Dissertação/ PUC-RS 

2009 

Os valores dos Administradores de Empresas Mudam 

ao longo da Carreira? Relações entre prioridades 

axiológicas e tempo de formado. 

Reis; Antônio; 

Santos; Marinho 
EnGPR/Curit iba-PR 

2009 
Teoria Funcionalista dos Valores Humanos: Aplicações 

para organizações 

Gouveia; Milfont; 

Fischer; Coelho 

RAM - Revista de 

Administração 

Mackenzie 
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2009 

Measuring Cultural Values at the Individual-Level: 

Considering Morality in Cross-Cultural Value 

Research 

Vauclair RAM 

2009 
A Estrutura de Valores: Sua estabilidade para além de 

instrumentos, teorias, idade e culturas  
Bilsky RAM 

2009 

O sistema de Valores Humanos de Administradores 

brasileiros: Adaptação da escala PQV para o estudo de 

valores no Brasil 

Almeida; Sobral RAM 

2009 
Validação do Questionário de Perfis de Valores (QPV) 

no Brasil 
Tamayo; Porto 

Psicologia: Teoria e 

Pesquisa/ Brasília. 

2011 

A díade gestor-subordinado: As relações entre a 

compatibilidade dos valores humanos e o estado 

pessoal de qualidade de vida no trabalho 

Antônio Dissertação/ USP 

2012 
Valores Pessoais como antecedentes da adaptação 

transcultural de expatriados 

Araújo; Bilsky; 

Moreira 
Edição Especial RAM 

2012 
O efeito de Valores Pessoais nas atitudes perante 

estilos de liderança 

Fonseca; Porto; 

Barroso 
Edição Especial RAM 

2012 

Realização de Valores Pessoais no ambiente 

organizacional (RVP): Olhando as relações entre 

indivíduos e organização para além dos valores 

pessoais 

Maurino; Domenico Edição Especial RAM 

2012 
Teoria Funcionalista dos Valores Humanos: Evidências 

de sua adequação no contexto paraibano 
Medeiros et al Edição Especial RAM 

2012 
As prioridades axiológicas do líder autêntico: Um 

estudo sobre valores e liderança 
Sobral; Gimba Edição Especial RAM 

2013 

A interface entre valores humanos e mudança 

organizacional: Evidências de uma operação de 

Aquisição 

Adler; Silva RAM 

2013 

Two theories on the test bench: internal and external 

validity of the theories of Ronald Inglehart and Shalom 

Schwartz 

Datler; Jagodzinski; 

Schmidt 

Social Science 

Research 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

É importante observar que no Quadro 1 há vários estudos sobre o tema no ano de 2009, 

mesmo ano em que Tamayo e Porto (2009) validaram o questionário de Schwartz et al. (2001), 

através do estudo de título “Validação do Questionário de Perfis de Valores (QPV) no Brasil” na 

Revista Psicologia: Teoria e Pesquisa/Brasília. Neste mesmo ano, a Revista de Administração 

Mackenzie – RAM publica uma edição especial temática de Valores, fato que se repete no ano de 

2012, na mesma revista, que publica uma edição especial sobre Valores Humanos e Gestão: 

Avanços teóricos e metodológicos. 
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2.2 O Docente na Era da Educação Tecnológica 

 

2.2.1 Ensino a Distância: Um panorama geral 

 

Apesar de haver dificuldade em descrever com exatidão a Educação a Distância devido à 

crescente evolução que vem ocorrendo neste domínio – evoluções essas ocasionadas 

principalmente pelo uso de tecnologias utilizadas nas mediações aluno-professor e nas técnicas 

metodológicas voltadas para a criação de melhorias nos cursos –, várias são as designações 

oferecidas, tais como: ensino a distância, educação aberta, ensino aberto, flexível ou distribuído 

(CAMPOS; COSTA; SANTOS, 2007). Embora nenhuma dessas definições seja perfeitamente 

adequada, a expressão “ensino a distância” enfatiza o papel do professor como alguém que ensina 

à distância, diferentemente do termo “educação”, que é mais abrangente (MORAN, 2008). 

Educação a distância é a descrição mais renomada usada quando referenciando ensino à 

distância. Muitas vezes, descreve o esforço de proporcionar o acesso à aprendizagem para 

aqueles que estão geograficamente distantes (MOORE; DICKSON-DEANE; GALYEN, 

2011).Trazendo uma perspectiva mais objetiva, Moran (2008, p.1) afirma ainda que a “Educação 

a distância é o processo de ensino-aprendizagem, mediado por tecnologias, onde professores e 

alunos estão separados espacial e/ou temporalmente”. 

O uso de novas tecnologias no processo de aprendizagem tem sido denominado de e-

learning. O e-learning envolve o uso de um instrumento que complementa a formação inicial e 

processo de formação. Sua origem é derivada da evolução tecnológica do que é conhecido como 

“ensino à distância” (CARMENADO; DÍAZ-PUENTE; GAJARDO, 2011). E-learning, a versão 

contemporânea do EaD, é principalmente baseado na web, realizado por meio de computadores 

conectados à internet em execução de programas especiais (Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

- AVA), que mantém os alunos, professores, cursos e tecnologias de colaboração em contato 

(POLLALIS; MAVROMMATIS, 2009). 

De acordo com Pereira, Schmitt e Dias (2007), o AVA consiste em mídias que utilizam o 

ciberespaço para veicular conteúdos e permitir interação entre os atores do processo educativo.  

Partindo desse princípio, muitos são AVA’s desenvolvidos por programadores, porém, é 

importante destacar o Moodle (Modular Object – Oriented Dynamic Learning Environment) pela 

sua relevância e ampla aceitação quando se trata de EaD. 
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O Moodle é um ambiente de aprendizagem computacional que viabiliza a interação entre 

aprendizes e professores no Ensino a Distância. A sua repercussão e aceitação se dá pela livre 

distribuição e por possuir um código aberto, onde programadores de toda parte do mundo 

trabalham em conjunto, contribuindo com a sua melhora contínua, ampliando assim as suas 

funcionalidades e criando extensões que melhoram sua usabilidade e acessibilidade (NUNES; 

MACHADO, SCHNEIDER, 2009). 

O Ensino a Distância pode viabilizar a formação de pessoas que vêm sendo excluídas do 

processo educacional tradicional por questões de localização ou por indisponibilidade de tempo 

nos horários tradicionais de aula e é nesse sentido que Kim, Kwon e Cho (2011) afirmam que a 

aprendizagem pode ocorrer em qualquer lugar e a qualquer hora, mesmo quando e onde os alunos 

estão separados de seu professor e os alunos de pares.  

Nesse contexto, Campos, Santos e Villela (2003, p.5) acrescentam que: 

“A EaD é uma alternativa indispensável para os avanços das soluções educacionais que 

visam democratizar o acesso ao ensino, elevar o padrão de qualidade do processo 

educativo e incentivar o  aprendizado ao longo da vida. Para o  efet ivo uso desse modelo, 

condições de infraestrutura, inovações e metodologias são necessárias”. 

Giolo (2008, p.1228) diz que “Os intercâmbios virtuais são, sem dúvida, importantes, 

assim como o aprendizado (aquisição de conhecimentos) orientado a distância, pode ser bem 

sucedido e é importante”. A aprendizagem à distância, então, deve nutrir a autonomia do aluno, 

exigindo sua atuação de forma autodirigida, mas por outro lado, os alunos autônomos devem 

encontrar na educação a distância, um ambiente mais agradável do que na aprendizagem 

tradicional (RICHARDSON, 1998). 

Contudo, a autonomia é tida como a atitude ou o modo de ser específico da sociedade 

emancipada, moderna e democrática, sendo, na verdade, a expressão de uma relação entre 

pessoas, uma relação de igualdade e de respeito que mobiliza a dimensão individual e livre de 

cada um (GIOLO, 2008). 

Uma melhor compreensão sobre práticas de melhoria para esta modalidade de ensino-

aprendizagem é um desafio para o futuro. Os estudos sobre aprendizagem online abarcam um 

campo emergente, e alguns deles já investigaram os fatores subjacentes ao sucesso ou fracasso de 

aprendizagem online. Estes incluem questões de gerenciamento de tempo e participação à 

distância. Na verdade, as principais razões apontadas pelos estudantes quando perguntado por 

que os alunos não conseguem ou desistem de um curso online foram a falta de tempo e a 

procrastinação (MICHINOV et al., 2011). 
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Diante do exposto, percebe-se que o desenvolvimento da Educação a Distância faz parte 

de uma tendência mundial que vem evoluindo há muito tempo, tornando-se inevitável desviar 

desta realidade. Contudo, é natural que venham os ajustes já que a EAD está densamente ligada à 

evolução tecnológica. Nesse sentido, torna-se imprescindível o reconhecimento da importância 

do papel do docente como base fundamental para a melhoria da qualidade de ensino a distância. 

 

 

2.2.2 A carreira do docente  

 

Não só no âmbito nacional, como no internacional, vêm ocorrendo mudanças 

significativas nas relações sociais e de formação educacional, que sofrem impacto direto das 

novas tecnologias onde a informação e a comunicação exercem um papel crucial nesta 

transformação. Nesse sentido, é fundamental a atuação do docente, tornando-se assim um grande 

disseminador de informações, conhecimento e elementos culturais. 

De acordo com Lemos (2007), vários estudos têm abordado a trajetória profissional do 

docente em geral, tendo em vista que se trata de uma carreira marcada por vários acontecimentos, 

podendo estes ser negativos ou positivos, de ordem pessoal, econômica ou profissional. O autor 

apresenta também que o desenvolvimento do percurso profissional do docente é caracterizado 

pelo crescimento individual aliado à aquisição de competências e pela sociabilização profissional. 

Além disso, no decurso desse desenvolvimento pode haver momentos de regressões e 

desconforto, variando a ordem de experiências de profissional a profissional (HOPF; 

CANFIELD, 2001, GONÇALVES, 1995 apud LEMOS, 2007). 

De acordo com Gatti (2009, p. 90), “compreender e discutir a formação, as condições de 

trabalho e carreira dos professores, e, em decorrência sua configuração identitária profissional, se 

torna importante para a compreensão e discussão da qualidade educacional de um país, ou de 

uma região”. 

Contudo, a carreira docente configura-se como um processo de formação continuada e de 

desenvolvimento pessoal e profissional, compreendendo não somente os conhecimentos e 

competências que o mesmo constrói na formação, mas também a pessoa que e le é, com todas 

suas crenças e história de vida, além do contexto em que exerce a atividade docente 

(HARGREAVES & FULLAN, 1992 apud GONÇALVES, 2009). 
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Gonçalves (2009) traz ainda em seu estudo, um esboço da trajetória profissional docente, 

o qual é composto por cinco fases, conforme apresentado na figura 1 abaixo: 

 

Figura 1: Etapas da carreira docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gonçalves, 2000, p. 438 apud Gonçalves, 2009 

 

De acordo com Gonçalves (2009), a primeira fase, o “início” da carreira, é marcado pelo 

entusiasmo e vontade de se afirmar e ser aceito como docente. Além disso, a falta de preparo e a 

inexperiência causam um conflito interno entre essa vontade de se afirmar na profissão e o desejo 

de abandoná- la. Na segunda fase, a “estabilidade”, está entre os 5 a 7 anos de atuação profissional 

e caracteriza-se pela confiança e percepção por parte do docente de que se é capaz de conduzir o 

processo de ensino-aprendizagem. Já a terceira fase, fase da “divergência”, aparece entre os 8 a 

14 anos de docência, e é marcada pelo desequilíbrio, onde alguns apresentam cansaço a 

saturação, enquanto outros buscam uma valorização profissional constante. A quarta fase está 

entre os 15 e 22 nos de carreira e é denominada de “serenidade”, caracterizada pelo 
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distanciamento afetivo. Nesta fase, o docente tem consciência do domínio sobre os seus encargos 

e responsabilidades. A quinta e última fase é a fase da “renovação do interesse e desencanto”, que 

se apresenta entre os 23 a 31 anos de serviço, onde profissionais podem voltar a divergir em 

sentidos opostos. Ou seja, muitos podem demonstrar cansaço e saturação, enquanto outros 

conseguem se manter entusiasmados com a docência, buscando continuar a aprender. 

No entanto, na perspectiva de inserção de recursos tecnológicos na educação, Gatti (2009) 

afirma que mudanças nas relações de trabalho foram ocasionadas pela utilização das TIC’s – 

Tecnologia de Informação e Comunicação, causando o desaparecimento de padrões antes 

estabelecidos, como a estabilidade de emprego e o padrão de trabalho em tempo integral, por 

exemplo. 

De acordo com Lapa e Pretto (2010), os desafios a serem enfrentados pelos professores de 

EAD são ainda maiores do que para os professores da modalidade presencial, já que no Ensino a 

distância, a educação é dependente do uso de tecnologias de informação, e além disso, os 

docentes têm como parâmetro, as práticas pedagógicas adotadas pela modalidade tradicional. 

Portanto, torna-se necessário conhecer essas limitações para que seja feita uma leitura adequada 

do contexto de formação docente do Ensino a distância. 

 
 

2.2.3 Utilização de Tecnologia como recurso pedagógico 

 

O termo tecnologia permite várias conotações e diferentes formas de interpretação. De 

acordo com Veraszto et al. (2008), essas divergências podem ser fruto do simples 

desconhecimento da evolução sociocultural do homem. A palavra tecnologia provém de uma 

junção do temo tecno, do grego techné, que é saber fazer, e logia, do grego logus, razão. 

Portanto, tecnologia significa a razão do saber fazer (RODRIGUES, 2001 apud VERASZTO et 

al, 2008). 

Desde o início do povoamento da Terra, por volta de sete milhões de anos atrás, o homem 

vem passando por um processo evolutivo onde a tecnologia era desenvolvida no intuito de 

facilitar a sobrevivência. A exemplo disso haviam os utensílios constituídos de várias peças como 

arpões, flechas, lanças, etc. Com isso, técnicas foram sendo aprimoradas através de gerações, 

para o melhor meio de usar esses utensílios e aperfeiçoá- los. Além disso, após a fala, surge a 



30 
 

escrita como tecnologia de comunicação, por volta de 2500 a.C (PINTO, 2012). Esse 

conhecimento desenvolvido ao longo da história, por sua vez, contribui para a melhor 

compreensão da tecnologia como uma fonte de conhecimentos próprios, em contínua 

transmutação e com novos saberes sendo agregados a cada dia, de forma cada vez mais veloz e 

mais dinâmica (VERASZTO, 2004; VERASZTO et al., 2008). 

Nesse sentido, “tecnologia está relacionada com conhecimento transmitido entre gerações, 

acumulando-se e aperfeiçoando-se ao longo do tempo” (PINTO, 2012, p. 18). A partir daí surge o 

conceito de Inovação Tecnológica, que, segundo a mesma autora, é fruto de um processo de 

construção coletiva de conhecimento intrinsecamente associado à sociedade no qual se está 

inserido. Ou seja, a inovação tecnológica pode ser percebida como um processo de geração e 

disseminação de novas tecnologias, sejam produtos, serviços ou uma maneira nova de executar 

uma atividade, contando com a utilização de recursos novos ou recursos já existentes a serem 

utilizados de uma nova maneira. Além disso, pode ser percebida ainda como resultado desse 

processo. Exemplo disso são as novas formas de obtenção de alimentos, de se abrigar, de 

locomover-se, de comunicar-se, etc. 

Já Veraszto et al. (2008) afirma que o caráter da tecnologia pode ser definido pelo seu 

uso, brotando em função de novas demandas e exigências sociais, que finda transformando um 

conjunto de costumes e valores, agregando-se, por fim, à cultura de uma determinada sociedade. 

Existe uma tendência para a descontextualização da chamada cultura tecnológica, que 

desconsidera o impacto e leva em consideração apenas os componentes dos problemas que têm 

uma solução técnica. Com isso, uma das consequências imediatas dessa perspectiva “é a 

generalização da crença de que somente as máquinas (ou instrumentos) de invenção mais recente 

são tecnologia e que a tecnologia desumaniza”. São paradoxos oriundos da falta de conhecimento 

sobre aspectos sociais, políticos e econômicos da tecnologia. (SANCHO, 1998, p. 23). 

A partir desse entendimento, faz-se necessário também compreender as Tecnologias de 

Informação e Comunicação –TIC’s, que permitiram o desenvolvimento de uma nova tecnologia 

de ensino, a modalidade de EAD - Ensino a distância. Pinto (2012, p. 32) esclarece que as TIC’s 

dizem respeito ao 

“conjunto de recursos tecnológicos e computacionais utilizados para geração e uso da 

informação. É, também, o conjunto de recursos não humanos dedicados ao 

armazenamento, p rocessamento e comunicação da informação, bem como o modo como 

esses recursos estão organizados em um sistema capaz de executar um conjunto de 

tarefas. Essa sigla abrange todas as atividades desenvolvidas na sociedade pelos recursos 

da informática”. 
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A autora reafirma a relevância do advento das TIC’s para o mundo contemporâneo, a 

partir do entendimento de que elas representam a quarta revolução na comunicação e na cognição 

humanas, impactando significativamente nas mudanças das tecnologias que usamos em nossas 

vidas quanto as revoluções anteriores: fala, escrita e impressão. Nesse contexto, Warschauer 

(2006) apud Pinto (2012) elucida o motivo das TIC’s iniciarem uma revolução tecnológica.  

Ocorre que no decorrer da história da humanidade, a fala era o artifício principal de interação. 

Logo após os textos escritos passaram a ser ferramentas para interpretação e reflexão, podendo 

ser acessados e analisados por diversas pessoas, em diferentes momentos. Contudo, a 

comunicação mediada por computadores usando as TIC’s supera essa separação, dando início ao 

momento na história da humanidade onde as pessoas passam a interagir sem limites geográficos e 

com rapidez, utilizando a escrita, possibilitando assim, a rápida troca de ideias mantendo um 

registro e proporcionando uma reflexão sobre eles. 

No entanto, Educação e Tecnologia são dimensões vivenciadas através da história, 

adquirindo uma nova perspectiva nos dias atuais, impulsionados pelos novos desafios que traz os 

padrões valorativos do homem moderno e as transformações tecnológicas que o rodeia. Sendo 

assim, essas duas dimensões são relacionadas e relacionáveis, e, nesse sentido, a educação no 

mundo de hoje tende a ser tecnológica, exigindo entendimento e interpretação de tecnologias. E é 

a partir daí que a educação surge como compreensão dos homens e não mais como necessidade 

universal, possibilitando uma reflexão crítica para indicar caminhos e horizontes. Ou seja, a 

relação da educação com a tecnologia deve despertar para a consciência da existência e do 

caminho a ser percorrido, onde a interação entre o educador e o educando torne todos aprendizes 

(BASTOS, 2011).  

“A educação não prescinde da informação e do processo de comunicação, mas se 

diferencia desses pelo objetivo de potencializar a construção conceitual a partir da 

interpretação e da reelaboração da mensagem, isto é, pelo compromisso com a 

construção de novos conhecimentos” (CATAPAN, 2003, p. 3-4).  

 

Corroborando com essa ideia, Sancho (1998) diz que a tecnologia educacional, 

possivelmente traz como traço mais peculiar a constituição de um campo de atividade em 

permanente mudança. Nesse sentido, ela trata de um conjunto de meios ou elementos mediadores 

e intencionalmente concebidos que interagem com a estrutura cognitiva dos sujeitos no âmbito da 

educação (MOREIRA, 2003). Isso quer dizer que a inclusão das TIC’s na educação possibilita o 
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rompimento das barreiras geográficas, integrando à sociedade da informação e aos espaços 

produtores de conhecimento (DALLELASTE; SANTOS, 2012). 

Numa perspectiva conceitual mais abrangente, Grinspun (2001) expõe que a 

fundamentação básica da Educação Tecnológica abrange três aspectos, tais como o saber- fazer, 

saber-pensar e criar, que não finda com a difusão do conhecimento, mas começa na construção do 

mesmo, permitindo transformar e superar o conhecimento ensinado. 

O sucesso no processo de ensino-aprendizagem depende mais da metodologia empregada 

para utilização das tecnologias como ferramentas pedagógicas, ou seja, o uso de tecnologia de 

ponta com um modelo tradicional de transmissão de conhecimento pode tornar o processo ainda 

menos producente, no sentido da aprendizagem, reforçando uma cultura escolar de passividade e 

reprodução de conhecimento (CATAPAN, 2003). 

Num ponto de vista mais otimista a respeito da usabilidade adequada dos recursos 

tecnológicos no processo de ensino-aprendizagem, Dallelaste e Santos (2012, p. 2) afirmam que 

“As novas tecnologias têm um grande potencial para trazer grandes mudanças à educação com a 

finalidade de subsidiar a troca de informações e a produção colaborativa do conhe cimento por 

professores e alunos”. Os autores afirmam ainda que com a evolução das TIC’s, surge a 

probabilidade de mudanças expressivas no campo da educação, e com isso vem a necessidade de 

que os professores tenham conhecimento do potencial e dos limites do uso desses recursos 

tecnológicos como ferramentas de apoio pedagógico. 

Silva (2012, p. 39) vem ratificar a afirmação de Dallelaste e Santos (2012) quando diz que 

“é imprescindível que o professor demonstre suas potencialidades para apresentar não apenas a 

importância das TIC’s, mas também como elas podem ser apropriadas no ensino-aprendizagem”. 

É importante ressaltar que os recursos tecnológicos como apoio pedagógico estão 

presentes nas modalidades de ensino tradicionais e a distância, já que os mesmos abrangem dos 

mais arcaicos aos mais modernos meios de ensino, pois como afirma Dallelaste e Santos (2012), 

por muito tempo o lápis, o caderno, o giz e o quadro-negro foram os principais instrumentos da 

educação. Hoje, porém, a educação é quase inconcebível sem as novas tecnologias. No entanto, 

complementando essa ideia, Sancho (1998), afirma que não se deve considerar as novas 

tecnologias como o elemento principal dos sistemas de autoformação ou de formação à distância. 

O elemento essencial continua sendo o aluno e o professor. As tecnologias são importantes no 

sentido de facilitar as tarefas e ajudar no melhor aproveitamento do tempo e esforço dos alunos. 
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Apesar disso, Aldunate e Nussbaum (2013) afirmam que a disponibilidade dos recursos 

tecnológicos (computadores, suporte técnico, etc) por parte da instituição de ensino, influenciam 

na forma como o professor pode integrar a tecnologia na prática docente.  

Trazendo uma perspectiva social da tecnologia educativa, Sancho (1998, p.66-67) diz que 

“o domínio das vertentes tecnológicas pelo professor deve ser considerado como um 

‘traço profissional’, no sentido que assimila uma bagagem tanto conceitual como de 

experiência, pela qual é possível resolver um número crescente de situações reais. 

Falamos do professor como um profissional ativo, capacitado para transferir para a 

prática e de forma autossuficiente o currículo”.  

 

Por fim, segundo Sancho (1998), é necessário que haja uma intervenção educacional nas 

mais diversas culturas e sociedades para que sejam aproveitados os recursos tecnológicos 

oferecidos como meio de acesso para participação dos sujeitos na construção de sua cultura. Já 

que, de acordo com Lima (2012), quando as TIC’s são utilizadas como tecnologia educacional, 

onde os recursos técnicos e os sujeitos são levados em consideração para uma interação 

apropriada, permite o desenvolvimento dos processos didáticos no contexto educacional. 

Portanto, “um dos fatores essenciais para o sucesso da integração da tecnologia em sala de aula 

está na convicção pessoal e pedagógica do educador” (ERTMER, 2005 apud FUNKHOUSER; 

MOUZA, 2013, p. 271). 

 

 

2.3 Concepções e Teorias Básicas Sobre Valores Humanos 

 

2.3.1 Significado de Valor 

 

Para o correto entendimento das concepções que abarcam a Teoria dos Valores Humanos, 

faz-se necessário compreender o significado da palavra “valor”. De acordo com o Dicionário 

Aurélio Online (www.d icionarioaurelio.com/valor), o sentido filosófico da palavra “valor” está 

ligada a juízo de valor, como julgamento que enuncia uma apreciação, se opondo a juízo de 

realidade, que se limita a constatar um fato.  

Numa abordagem geral, Rokeach (1973) apud Schwartz (1992, p. 1) afirma que “o 

conceito de valor, mais do que qualquer outro, deve ocupar uma posição central capaz de unificar 
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os interesses aparentemente diversos de todas as ciências preocupadas com o comportamento 

humano”. 

Em sua obra The nature of human nature, Rokeach (1973, p. 5) apud Almeida e Sobral 

(2009, p. 106) definiu valor como uma “crença duradoura de que um modo específico de conduta 

ou estado-final de existência é pessoal ou socialmente preferível a um modo de conduta ou 

estado-final de existência oposto”, estando presente em todos os campos das ciências sociais. 

(ALMEIDA; SOBRAL, 2009). 

Corroborando com essa ideia, Tamayo (1998, p.57) afirma que “a palavra valor diz 

respeito à oposição que o ser humano estabelece entre o principal e o secundário, entre o 

essencial e o acidental, entre o indesejável e o desejável, entre o significante e o insignificante”. 

Dessa forma, a palavra “valor” carrega um sentido de preferência entre ideias, comportamentos, 

fatos, etc. 

Schwartz (1992) afirma também que os valores correspondem a crenças e metas 

conscientes que norteiam a seleção e avaliação das ações, objetivos, pessoas e situações. Podem 

ser interpretados como construtos motivacionais que transcendem situações e ações específicas. 

Além disso, são ordenados pela importância relativa aos demais. Em relação ao conteúdo e à 

função, os valores representam respostas que indivíduos e sociedades devem dar a três exigências 

e tarefas universais: as necessidades dos indivíduos como organismos biológicos, as exigências 

da interação social coordenada e os requisitos para o bem-estar e a sobrevivência da coletividade. 

Nesse sentido, Gouveia et al. (2009, p. 37) mostram que “as funções dos valores são 

definidas como os aspectos psicológicos que os valores cumprem ao guiarem comportamentos e 

representarem cognitivamente as necessidades humanas”, apresentando, dessa forma, três 

possíveis funções consensuais, guiando o comportamento do indivíduo em uma orientação social, 

central e pessoal, distinguindo assim o foco interpessoal ou intrapessoal, por exemplo. 

Apresentando uma perspectiva diferente sobre o conceito de valor, Bilsky (2009) trata da 

dificuldade de lidar com o plural “valores”, pois enquanto o conjunto de todos os valores parece 

indistinto e mal definido, se torna difícil avaliar a importância relativa de um valor peculiar. No 

passado, houve diversos esforços na tentativa de esclarecer esse assunto através de análises 

estruturais. Nesse contexto, a teoria de Schwartz (1992) vem assumindo cada vez mais impacto 

sobre a discussão interdisciplinar. 
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2.3.2 Histórico do Estudo dos Valores Humanos 

 

Durante muito tempo, o estudo dos valores humanos foi uma área de estudo de privilégio 

da filosofia, onde o apoio mais presente e significativo vieram de Max Scheler (1874-1928), 

Johannes Hessen (1889-1971), Garcia Morente (1886-1942) e de Nicholas Rescher (1928-). Essa 

reflexão filosófica trouxe grandes contribuições na fundamentação e construção da concepção 

atual sobre valores humanos, porém, pouco se encontra sobre valores específicos. Somente na 

segunda metade do século XX surgiram as primeiras propostas de identificação dos valores 

concretos que permeiam a conduta humana, desenvolvidas principalmente pela psicologia e pelas 

ciências sociais. É nessas áreas do conhecimento que se podem encontrar as contribuições mais 

significativas para a discriminação dos valores humanos (ALMEIDA; SOBRAL, 2009). 

Em 1928, Spranger, na Alemanha, desenvolveu uma espécie de tipologia para o estudo 

dos valores e da personalidade, conforme apresenta o Quadro 3, mas no entanto, não elaborou um 

instrumento para a validação da sua teoria (TAMAYO; PORTO, 2009).  

 

Quadro 3: Tipologia de Valores proposta por Spranger (1925) 

TIPOS DE VALORES CARACTERIZAÇÃO 

Teórico Definido pela busca da verdade 

Político Definido pela busca do poder 

Econômico Focalizado na procura do útil 

Social Constituído pela busca do amor aos outros  

Estético Definido pelo interesse na avaliação das formas e da harmonia 

Religioso Definido pela busca da unidade mística com uma força superior 

Fonte: Adaptado de Tamayo e Porto (2009, p. 369) 

 

Essa teoria foi utilizada como base para a construção do primeiro instrumento para 

avaliação dos valores, denominado Study of Values. Tamayo e Porto (2009) debatem sobre o 

instrumento elaborado por Allport, Vernon e Lindzey (1951). Esse instrumento foi desenvolvido 

para medir preferências individuais em relação aos tipos de valores definidos por Spranger 

(1925), deduzidos dos “tipos básicos ideais” da individualidade. Esses tipos ideais são 

considerados atemporais. Ou seja, “eles existem porque o indivíduo acentua uma direção distinta 

de sentido e de valor na sua estrutura valorativa individual (SPRANGER, 1925)”. (BILSKY, 

2009, p.14-15). 



36 
 

Contudo, os tipos de homem identificados por Spranger, apesar do esforço desenvolvido 

por Allport, Vernon e Lindzey, continuam no plano das classificações categóricas, já que não 

apresentam uma identificação concisa dos valores propriamente ditos que carac terizam cada uma 

das classes de valores consideradas (ALMEIDA; SOBRAL, 2009). 

A partir daí, foram surgindo outras abordagens buscando mensurar os valores individuais, 

empiricamente. Como é o caso da abordagem de Morris (1956). A sua teoria tem como base três 

elementos fundamentais: budista, dionisíaco e prometeico. Contudo, foram percebidas várias 

limitações para essa abordagem quando aplicada a estudos empíricos. Por isso, Morris resolveu 

ampliar a sua teoria, inserindo seis caminhos adicionais. Os entrevistados dispunham então de um 

total de treze caminhos, onde seria necessário valorar a importância de cada um em uma 

combinação de ordenamento (ranking) e avaliação (rating) (BILSKY, 2009). 

Depois de então, surge o estudo pioneiro que se tornou referência para as pesquisas 

futuras sobre valores por tratar cientificamente do tema, buscando identificar exaustivamente os 

valores humanos. Trata-se da pesquisa realizada por Milton Rokeach (1973), que desenvolveu o 

Rockeach Value Survey (RVS) com a publicação do seu livro The nature of human values 

(Rockeach, 1973). O RVS é uma ferramenta universal que abrange duas listas de 18 valores cada 

– instrumentais e terminais. O respondente precisa ordenar cada uma das listas de acordo com o 

grau de relevância de cada valor na sua vida. A diferença de Rockeach (1973) pros teóricos 

anteriores é que o mesmo não utilizou uma abordagem puramente teórica, mas sim uma gama de 

hipóteses plausíveis, e de certa forma independentes (BILSKY, 2009; ALMEIDA; SOBRAL, 

2009). 

Em sua obra, Rockeach defende a teoria de que os valores existem em número reduzido e 

são quantificáveis no que se refere a preferências estáveis por determinados modos de conduta 

(valores instrumentais) ou estados-finais de existência (valores terminais), em detrimento de 

outros. Os valores instrumentais referem-se à preferência por um determinado comportamento, 

diferindo assim dos valores morais que, quando infringidos, geram sentimentos de culpa (por 

exemplo, agir de forma honesta) dos valores de competência, focados na pessoa e não na sua 

relação com os outros, que, quando infringidos, geram a sensação de vergonha e de 

incompetência (por exemplo, agir de forma lógica). Já os valores terminais, representam a 

preferência por estados-finais de existência, distinguindo os valores centrados no indivíduo (por 

exemplo, paz interior) dos valores centrados na sociedade (por exemplo, fraternidade). Rockeach 
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acrescenta ainda que mesmo que não se deva estabelecer uma relação de um para um entre os 

valores dos dois tipos, os valores humanos têm uma importante função motivacional, onde o 

cumprimento e a obediência aos valores instrumentais, objetiva alcançar os estados-finais 

desejados (valores terminais), e esses estados-finais objetivam atingir objetivos maiores que estão 

além das necessidades biológicas imediatas e que, ao contrário destas, não são esporádicos nem 

parecem ser plenamente saciáveis (ALMEIDA; SOBRAL, 2009; SCHWARTZ, 1992). 

Desta forma, dentre as várias contribuições do autor à área, uma dos principais foi o fato 

de o mesmo diferenciar os valores de outros construtos com os quais costumavam ser 

relacionados, além de que o instrumento mensurava os valores como um construto legítimo e 

específico (GOUVEIA et al., 2001). Entretanto, alguns aspectos de sua teoria são colocados em 

questão, como o fato da indefinição da estrutura de valores que consta no seu instrumento de 

pesquisa (Rockeach Value Survey), o que pode inviabilizar o entendimento dos efeitos e dos 

significados das preferências de valores de cada indivíduo (GOUVEIA et al., 2001; ALMEIDA; 

SOBRAL, 2009). Com isso, outros modelos teóricos têm sido propostos, com destaque para o 

modelo de Schwartz (1992). 

O modelo teórico de Schwartz é uma expansão daquele proposto por Rokeach, com três 

distinções básicas: (a) a proposta de uma medida que combina intervalos com âncoras 

(geralmente dois valores, um avaliado como de máxima importância e outro que é identificado 

como contrário aos demais valores do respondente); (b) a ênfase na base motivacional como 

explicação para a estrutura dos valores; e (c) a sugestão da universalidade da estrutura e do 

conteúdo dos tipos motivacionais de valores. (GOUVEIA et al., 2001). 

 

 

2.3.3 A Teoria Motivacional de Schwartz 

 

O modelo de Schwartz foi desenvolvido gradativamente (Schwartz, 1992, 1994, 2005b; 

Schwartz & Bilsky, 1987; Schwartz & Bilsky, 1990) através de uma interação entre a teoria e a 

realidade observada. A ideia principal do autor abordava a existência de um conjunto de 

motivações universais que originam os diversos valores nas diferentes culturas. Schwartz 

postulou então 10 tipos motivacionais de valores, envolvendo assim um agrupamento de valores 

que puderam ser identificados nas diversas culturas estudadas. Esses tipos motivacionais, por sua 
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vez, tendem a ser gerais devido a sua bagagem multicultural e oferecem uma composição 

dinâmica de relações de congruência e de conflito. Os 10 tipos motivacionais são os seguintes: 

Autodeterminação, Estimulação, Hedonismo, Realização, Poder, Segurança, Conforto, Tradição, 

Benevolência e Universalismo (TAMAYO; PORTO, 2009; GOUVEIA et al., 2001). 

 

Quadro 4: Tipos Motivacionais de Schwartz (1992) 

TIPOS METAS INTERESS ES 

Hedonismo Prazer e gratificação sensual para si mesmo Individuais 

Realização 
Sucesso pessoal obtido por meio de uma demonstração de 

competência 
Individuais 

Poder Controle sobre pessoas e recursos, prestígio Individuais 

Autodeterminação Independência de pensamento, ação e opção Individuais 

Estimulação Excitação, novidade, mudança, desafio. Individuais 

Conformidade 
Controle de impulsos e ações que podem violar normas 

sociais ou prejudicar aos outros  
Coletivos 

Tradição Respeito e aceitação dos ideais e costumes da sociedade Coletivos 

Benevolência Promoção do bem-estar das pessoas íntimas Coletivos 

Segurança 
Integridade pessoal, estabilidade da sociedade, do 

relacionamento e de si mesmo. 
Mistos 

Universalismo 
Tolerância, compreensão e promoção do bem-estar de todos 

e da natureza. 
Mistos 

Fonte: Adaptado de Tamayo (2005). 

 

Esse modelo permite uma associação de valores e motivações, transformando a estrutura 

de valores na estrutura da motivação humana. O modelo permite ainda uma estrutura circular, 

representando a dinâmica das relações de compatibilidade e incompatibilidade entre os tipos 

motivacionais (TAMAYO; PORTO, 2009). 

Com isso, Schwartz e Boehnke (2004) afirmam que a característica mais importante da 

teoria é a estrutura de relações dinâmicas entre os 10 valores que se explicita. Ela postula que as 

ações expressivas de qualquer valor têm consequências práticas, psicológica e social que podem 

entrar em conflito ou ser compatível com a busca de outros valores.  

Em sua pesquisa anterior, Schwartz (1992) já havia identificado a compatibilidade dos 

seguintes tipos de valores: poder-realização, realização-hedonismo, hedonismo-estimulação, 

estimulação-autodeterminação, autodeterminação-universalismo, universalismo-benevolência, 

tradição-conformidade, conformidade-segurança, segurança-poder. Já os tipos de valores de 

conflitos esperados são: Autodeterminação e estimulação versus conformidade, tradição e 

segurança; Universalismo e benevolência versus realização e poder; Hedonismo versus 

conformidade e tradição; Espiritualidade versus hedonismo, poder e realização. O valor 
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“Espiritualidade” não aparece na estrutura, porém foi identificado pelo autor como um valor 

localizado entre benevolência, universalismo e tradição, apesar de não se encaixar em nenhum 

desses. Contudo, as diferentes concepções de espiritualidade estão mais próximas de um desses 

três tipos de valor. 

O que distancia um valor do outro é o tipo de objetivo motivacional que ele expressa, 

esclarecendo que um valor corresponde a um determinado tipo de valor motivacional quando os 

comportamentos por aquele gerados contribuem para o cumprimento do objetivo central deste 

(SCHWARTZ, 1992). 

Figura 2: Relações entre os Valores Motivacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Almeida e Sobral (2009, p. 109). 

Dessa forma,  

“Tipos de valores adjacentes são postulados para serem mais compatíveis . O aumento da 

distância em torno da forma circular ind ica compatib ilidade decrescente e maior 

conflito. Tipos de valores que emergem em direções opostas a partir da origem são 

postulados para um maior conflito” (Schwartz, 1992, p. 14).  

A figura 2 apresenta ainda que os 10 tipos motivacionais integram-se em duas dimensões 

bipolares: “Abertura à mudança” versus “Conservação” e “Autotranscendência” versus 
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“Autopromoção”. Essas quatro categorias constituem as motivações mais gerais que justificam a 

adesão e a realização de determinados valores motivacionais. 

No eixo “abertura à mudança” versus “conservação” os valores são distribuídos de acordo 

com a inclinação que o indivíduo tem para a independência de pensamento e abertura à mudança 

ou, o oposto, para a preferência pela estabilidade e preservação do estado de coisas. No eixo 

“autopromoção” versus “autotranscendência”, enfatiza-se a concretização de valores que 

envolvem o bem-estar e o desenvolvimento individual ou orientados para o bem-estar e a 

harmonia coletiva. Essa oposição teórica entre as dimensões é justificada pela estrutura dinâmica 

de valores onde Schwartz recomenda que, por exemplo, a busca da autopromoção implique 

decisões, escolhas e comportamentos que comprometem o reforço simultâneo da 

autotranscendência. (SCHWARTZ; SAGIV, 1995). 

Almeida e Sobral (2009) relatam que Schwartz (1992) desenvolveu a escala denominada 

de Schwartz value survey (SVS) a fim de testar empiricamente a sua teoria, na qual o respondente 

deve atribuir um grau de importância a cada um dos 57 valores específicos como princípios 

orientadores da sua vida. Para tanto, Schwartz inclui alguns dos valores utilizados por Rokeach, 

dentre outros oriundos de outras abordagens, no intuito de reunir as contribuições mais 

expressivas dos autores mais relevantes da área. Nesse sentido, Schwartz (2005b, p. 21) apud 

Tamayo e Porto (2009), afirma que “o que proponho aqui é uma teoria unificadora para o campo 

da motivação humana, uma maneira de organizar as diversas necessidades, motivos e objetivos 

propostos em outras teorias”.  

Contudo, Schwartz et al (2001) afirmam que há uma desvantagem do SVS que consiste 

no nível de abstração que o entrevistado possa ter. Por esse motivo, não se deve utilizar o SVS 

em amostras intelectualmente heterogêneas. Nesse sentido, Schwartz desenvolveu outra medida 

para investigar valores: o perfil de valores pessoais – PVQ (Portrait Values Questionnaire). 

Bilsky (2009) acrescenta que o PVQ é um instrumento que permite ao respondente se 

comparar com outras pessoas de mesmo sexo. Para tanto, são utilizadas afirmações 

comportamentais que ressaltam cada vez uma orientação de valor individual proposta pela teoria 

de Schwartz. Para esta comparação, os respondentes utilizam uma escala de seis graus, 

estendendo-se de “Parece-se muito comigo” a “Não se parece nada comigo”. 

“O modelo teórico do PVQ exige não somente encontrar os tipos motivacionais 

propostos, mas também a  sua adequada localização espacial de forma a garantir a  

continuidade motivacional entre eles e entre os próprios valores que os compõem, bem 

como as relações de congruência e antagonismo” (TAMAYO; PORTO, 2009, p. 372). 
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 Das várias versões do PVQ, as mais recentes compreendem 40 (versão regular) e 21 

(versão breve) itens, respectivamente. Ultimamente, vários estudos internacionais têm aplicado 

esse instrumento (BILSKY, 2009).  

 

 

2.3.4 A Natureza Dinâmica da Hierarquia de Valores 

 

Com relação ao entendimento sobre a possível estabilidade de prioridades de valores 

individuais, alguns autores trazem relevantes contribuições que a justificam, como é o caso de 

Tamayo (1998) quando afirma que pesquisas recentes têm revelado que os valores humanos em 

geral apresentam uma estrutura baseada nas metas perseguidas pelos indivíduos. Completando 

essa ideia, Tamayo et al. (2001), afirma que “a relação entre os tipos motivacionais é dinâmica”. 

Dessa forma, a busca de valores do indivíduo pode ser conflituosa ou compatível com outros 

tipos de valores perseguidos. Segundo Rokeach (1989), os valores são capazes de serem pesados 

e dispostos um contra o outro para conduzir a um grande número de permutações e combinações 

de hierarquias de valor. 

Vários fatores podem causar a mudança de prioridade de valores do indivíduo. Com isso, 

Abrahim (2008), trazendo a ideia do pressuposto de Schwartz (2005), apresenta que quanto à 

transcendência dos valores a todas as situações, depreende-se que os valores sobre-excedem 

contextos específicos da vida como, por exemplo, a religião, a família ou o trabalho. 

Com isso, tomando um enfoque mais objetivo sobre o tema, Sverko e Vidovic (1995) 

apud Rodrigues e Teixeira (2008) afirmam que os valores são metas relativamente estáveis, 

porém a sua natureza dinâmica permite que fatores ocasionais externos – sejam estes políticos, 

religiosos, sociais, dentre outros - possam vir a afetar diretamente na posição hierárquica de 

valores do indivíduo.  

Já que o sistema de valores individuais reflete uma hierarquia de prioridades, percebe-se, 

no entanto, que ele é formado pelo grau de importância que cada valor tem para cada indivíduo. 

Conforme Tamayo (1998), o sistema de valores ordena preferências, identificando o que é 

prioritário e o que é secundário. Dessa forma, essa hierarquização está diretamente ligada ao 

desenvolvimento histórico-temporal, ao desejo e ao esforço para agir do indivíduo, sofrendo 

influências de fatores externos. 
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Além dos fatores externos, a harmonia das hierarquias de valores de uma pessoa também 

poderá ser afetada por influência dos fatores internos. Nesse sentido, Hofstede (1981) apud 

Rodrigues e Teixeira (2008), afirma que uma mudança na percepção a respeito de uma 

determinada situação pode, por exemplo, gerar um conflito interno e, consequentemente, uma 

reorganização de hierarquia de valores no campo pessoal. 

Schwartz e Bardi (1997) sugerem que os valores são ajustáveis de acordo com as 

circunstâncias impostas pela vida, fazendo com que o indivíduo possa se adequar às 

oportunidades em seu ambiente. Isso significa que as mudanças nos valores ocorrem quando as 

pessoas experimentam um estado de inconsistência entre seus valores e comportamento devido a 

novas informações a partir de uma outra perspectiva, ou identificando inconsistências existentes 

em sua hierarquia de valores (BARDI; GOODWIN, 2011, ROKEACH, 1989). 

Ratificando a informação acima, Rokeach (1973) apud Rodrigues e Teixeira (2008) 

afirmam que a mudança na hierarquia de valores está diretamente relacionada ao autoconceito, 

que são as concepções ou cognições, conscientes ou inconscientes, que uma pessoa tem a respeito 

de si mesma, o que pode incluir, por exemplo: sua imagem física, suas habilidades e fraquezas 

intelectuais e morais, sua posição socioeconômica na sociedade, identidade racial, identidade 

religiosa, sua identidade referente a diversos papéis na sociedade (sexual, nacional, marital, 

ocupacional, dentre outros). As contradições entre os valores de uma pessoa e seu autoconceito 

podem ser percebidas, principalmente, nas influências que as demandas sociais exercem sobre as 

pessoas, induzindo-as a comportamentos defensivos ou gerando situações nas qua is o indivíduo 

deve se conformar com normas contraditórias. As sensações de insatisfação consigo mesma, que 

podem ser observadas a partir de: conflito interno, auto-alienação, confusão sobre sua própria 

identidade ou ansiedade, etc., poderão motivar, segundo o autor, a pessoa a remover a fonte de 

sua insatisfação, modificando um ou mais componentes de seu sistema de crenças, de maneira a 

torná-lo mais compatível com seu autoconceito.  
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Figura 3: Dinamicidade dos Valores Individuais 

Fonte: Elaborado pela autora, 2013. 

 

Estudos realizados por Hagstrom e Kjellberg (2007), Johnson (2005) e Isaksson et al. 

(2004) permitiram observar que as fases da carreira de um indivíduo afetam seu comportamento 

e, portanto, estão ligadas às transformações de valores. Isaksson et al. (2004) observaram que um 

período de desemprego vivenciado por um grupo de trabalhadores, exerceu significativa 

influência na hierarquia dos valores de trabalho destas pessoas. Já o estudo de Hagstrom e 

Kjellberg (2007), identificou que os valores estabelecidos no início da vida tendem a ser mais 

estáveis do que os valores desenvolvidos posteriormente. Por fim, Johnson (2005) observou que 

as crenças e orientações recebidas inicialmente podem afetar a vida mais tarde, e que essas 

crenças e orientações podem ser alteradas por trajetórias familiares. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos que foram utilizados para o 

alcance dos objetivos propostos. As discussões que precederam este capítulo deram estrutura 

basilar para o desenvolvimento das demais etapas desta pesquisa. No tópico corrente trata da 

caracterização da pesquisa, instrumento de pesquisa e da estratégia e análise de dados. 

  

 

3.1 Caracterização da Pesquisa 

 

O presente estudo caracteriza-se por ser empírico, exploratório-descritivo quanto aos 

objetivos e pesquisa de campo no que se refere ao objeto de estudo. O enfoque analítico 

adequado ao cumprimento do que a pesquisa propõe é o quantitativo. No que se refere ao tempo, 

a pesquisa apresenta um corte transversal. 

O estudo é empírico, pois, de acordo com Demo (1989, p.13) apud Andrade (2002, p.18), 

“é dedicado a codificar a face mensurável da realidade social”. No que tange aos objetivos, a 

pesquisa é descritiva por permitir que os fatos sejam observados, registrados, analisados, 

classificados e interpretados pelo pesquisador sem admitir sua interferência sobre eles. Além 

disso, tem como característica fundamental a técnica padronizada da coleta de dados, realizada 

principalmente através de questionários e da observação sistemática (ANDRADE, 1994, p. 98; 

ANDRADE, 2002). O estudo também se caracteriza como exploratório, pois, de acordo com 

Selltiz et al. (1974, p. 60), este tipo de estudo permite o esclarecimento de conceitos, além do 

aumento do conhecimento do pesquisador acerca do fenômeno que deseja investigar em estudo 

posterior. 

Sobre o objeto de estudo, trata-se de uma pesquisa de Campo, pois “consiste na 

observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles 

referentes e no registro de variáveis que se presumem relevantes, para analisá- los” (MARCONI; 

LAKATOS, 2003, p. 186). Andrade (1994, p. 101) vem ratificar a informação anterior afirmando 

que na pesquisa de campo “a coleta de dados é efetuada em campo, onde ocorrem 

espontaneamente os fenômenos, uma vez que não há interferência do pesquisador sobre eles”. 
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A presente pesquisa tem uma proposta quantitativa. A pesquisa quantitativa é evidente 

quando “o propósito do projeto implica em medir relações entre variáveis (associação ou causa-

efeito), ou avaliar o resultado de algum sistema ou projeto” (ROESCH, 2005, p. 130).  

O método quantitativo representa a intenção em garantir a p recisão dos resultados, 

evitando distorções de análise e interpretação, possibilitando, consequentemente, uma 

margem de segurança quanto às inferências. Por sua vez, a característica principal desse 

método é o emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta de in formações, 

quanto ao tratamento delas por meio de técnicas estatísticas desde as mais simples, como 

percentual, média, desvio-padrão, às mais complexas como coeficiente de correlação, 

análise de regressão, etc (RICHARDSON, 1985, p. 70). 

Richardson (1985) relata ainda sobre a importância para as Ciências Sociais dos estudos 

que visam investigar a correlação entre variáveis, uma vez que permitem o controle de grande 

número de variáveis, simultaneamente, e através de técnicas estatísticas de correlação, possibilita 

especificar o grau de relação entre as diferentes variáveis que estão relacionadas.  

Com relação ao tempo, a pesquisa fornece dados transversais por permitir ao pesquisador 

uma descrição dos elementos em um determinado ponto no tempo (HAIR et al., 2009). 

 

3.2 População e Amostragem 

 

Marconi e Lakatos (2002) definem universo ou população como o conjunto de indivíduos 

que apresentam pelo menos uma característica em comum. Já a amostra é tida como uma parcela 

da população convenientemente selecionada para fins de um estudo. Com base nessa definição, a 

população considerada nesta pesquisa é a de docentes, tanto da modalidade presencial, quanto da 

modalidade a distância, da UFRN, alocados no campus de Natal/RN, que representam um total de 

2.130 docentes. Público esse escolhido por representar a classe de educadores da UFRN, que por 

sua vez é considerada pelo MEC – Ministério da Educação, como a melhor Universidade do 

Norte-Nordeste, através de pesquisa promovida anualmente pelo INEP – Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, autarquia federal vinculada ao MEC, por meio 

do Índice Geral de Cursos (IGC) que viabiliza o conhecimento do desempenho das instituições de 

ensino superior do país (MEC, 2013).  

O tipo de amostragem é caracterizada como não probabilística por conveniência, que de 

acordo com Hair et al. (2007, p. 247) “envolve a seleção de elementos de amostra que estejam 

mais disponíveis para tomar parte no estudo e que podem oferecer as informações necessárias”. 
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Para a composição da amostra, foi utilizada a fórmula de cálculo amostral de população 

finita, seguindo as especificações de Gil (1999) e demonstrado pelo modelo matemático a seguir.  

 

 

 

Para um nível de confiança (σ²) de 95%, com um erro máximo permitido (e²) de 5% a 

amostra requerida foi de 135 observações. Com isso, foi realizado um outro cálculo com um erro 

máximo permitido (e²) de 3%, e a amostra requerida passa a ser de 183 observações. A amostra 

da pesquisa compreende 200 docentes, referentes aos que preencheram o questionário eletrônico 

por completo. 

 

  

3.3 Instrumento de Pesquisa 

 

Este estudo utiliza a escala PVQ (Portrait Values Questionnaire). Trata-se de um 

questionário com perguntas estruturadas, sendo elaborado a partir de escalas já validadas. “O 

questionário é um instrumento cientificamente desenvolvido para medir características 

importantes de indivíduos, empresas, eventos e outros fenômenos” (HAIR et al., 2007, p. 159). 

Para Roesch (2005), o questionário é o instrumento de coleta de dados mais utilizado em 

pesquisa quantitativa, utilizado para mensurar algo que requer, portanto, um esforço intelectual 

anterior à sua elaboração para planejamento com base na conceituação do problema de pesquisa. 

A versão atual da escala PVQ é composta por 40 itens, onde cada um desses representa 

um valor presente no SVS, dando prioridade aos valores com similaridades entre as diversas 

culturas. Estes itens “descrevem objetivos, aspirações ou desejos que implicitamente apontam 

para a importância de um tipo motivacional em uma pessoa” (TAMAYO; PORTO, 2009, p. 373). 

O questionário, conforme consta no Apêndice A, conta ainda com questões de perfil 

demográfico e questões relacionadas ao perfil de uso de tecnologias digitais dos docentes, 

estando distribuídos em três blocos, dispostos da seguinte forma: Bloco I, com questões 

relacionadas ao perfil de uso de tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem; Bloco 

II, contendo o PVQ, com as questões sobre os valores pessoais e; Bloco III, com questões sobre o 

perfil demográfico dos respondentes.  
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O questionário foi elaborado através da ferramenta do Google Drive, sendo seu 

preenchimento de caráter voluntário, mas contendo perguntas obrigatórias, a quem se 

disponibiliza a participar da pesquisa, para que todas as questões sejam respondidas sem vícios de 

alternativa a fim de evitar possível enviesamento na composição do banco de dados da pesquisa. 

Esta medida contribui fortemente para a inexistência de missing values no procedimento de coleta 

dos dados, conforme consta na apreciação do Missing Value Analysis (MVA), disponibilizada no 

Apêndice B. O Missing Value “configura o tratamento a ser dado pelo SPSS na existência de 

valores ausentes na base de dados” (BRUNI, 2009, p. 13). 

A aplicação do questionário foi realizada de forma eletrônica através de um link no e-mail 

direcionado a cada um dos docentes alvos desta pesquisa. Para tanto, foi realizada uma Estrutura 

de Amostragem, que trata-se de “uma lista precisa e completa de todos os elementos da 

população objetivada pela pesquisa” (HAIR et al, 2007, p. 240), onde realizou-se o levantamento 

de e-mails por departamento do campus da UFRN, localizado em Natal/RN, através de acesso às 

páginas individuais dos docentes pelo SIGAA. A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 20 do 

mês de Junho do ano de 2013. 

Após a realização do questionário, foi realizado um Pré-teste, que são “testes aplicados 

antes do início de um programa ou experimento” (ROESCH, 2005, p. 132). O mesmo foi 

distribuído de forma impressa, entre uma pequena amostra de respondentes (num total de 13) 

com características semelhantes às da população alvo, no intuito de analisar a provável exatidão e 

coerência das respostas. Os respondentes puderam então avaliar cada etapa do questionário, bem 

como instruções, redação, clareza das perguntas, etc, conforme orienta Hair et al. (2007). 

 

 

3.4 Estratégia de Análise de Dados 

 

A análise e a interpretação dos dados têm como objetivos, respectivamente, organizar e 

sumariar os dados de forma a possibilitar o as respostas para o problema proposto, e procurar o 

sentido mais amplo das respostas, que é feito mediante sua ligação a outros conhecimentos 

anteriormente obtidos (GIL, 1987, p. 166). 

O presente estudo tem um enfoque quantitativo que consistirá na aplicação de um 

questionário com perguntas estruturadas e para a sua análise. As variáveis independentes são 
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formadas pelo perfil demográfico e características do trabalho. Já as variáveis dependentes, 

correspondem às do modelo proposto por Schwartz et al. (2001). Para a apresentação dos 

resultados do primeiro objetivo específico, conforme consta no Quadro 5, será utilizada a 

Estatística Descritiva, que “pode ser considerada como um conjunto de técnicas analíticas 

utilizado para resumir o conjunto dos dados recolhidos numa dada investigação, que são 

organizados, geralmente, através de números, tabelas e gráficos” (MORAIS, 2005, p. 8). Serão 

utilizadas representações gráficas através de figuras, quadros, tabelas, ou gráficos, quando 

necessário, variando de acordo com a melhor forma de comunicabilidade para determinados 

dados, comunicando de modo mais eficiente os assuntos complexos, tornando a pesquisa 

visualmente mais atraente (HAIR et al., 2007).  

Para a análise do segundo objetivo específico, será utilizado o software SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) versão 017. Este software “consiste em um dos mais empregados 

softwares para análises estatísticas” Bruni (2009, p. 6). A técnicas de análise tais como 

frequências relativas, desvio padrão, máximo e mínimo, variância e gráfico das 4 classes de 

dimensões serão utilizadas para “medir a variabilidade de um conjunto de dados” (BRUNI, 2009, 

p. 64). 

 

Quadro 5: Quadro Metodológico 

Objetivo Específico Técnica de Análise  

 Avaliar o perfil de uso da tecnologia dos 

docentes da UFRN; 

Software: Excel 2010 

Estatística descritiva, análise de gráficos. 

 Investigar os valores pessoais dos 

docentes da UFRN; 

Software: SPSS versão 017 

Frequências relativas, desvio padrão, mínimo e 

máximo, variância, correlação de Pearson. 

 1ª MANOVA: perfil demográfico; 

 2ª MANOVA: características do trabalho. 

 Relacionar o perfil de hierarquia de 

valores encontrados com o perfil de uso 

da tecnologia dos docentes. 

Software: SPSS versão 017 

Média, Correlação de Pearson.  

Fonte: Elaborado pela autora, 2013. 
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Quando há a necessidade de examinar muitas variáveis ao mesmo tempo para explicar as 

relações existentes entre elas, mas em conjunto, é necessário utilizar técnicas estatísticas 

multivariadas (HAIR et al, 2007, p. 287). Por isso, na análise dos resultados que estudam as 

relações entre o perfil de valores e o perfil demográfico, será aplicada a técnica estatística 

denominada MANOVA (Análise Multivariada de Variância).  

A MANOVA pode examinar duas ou mais variáveis métricas, avaliando as diferenças em 

grupos (variáveis categóricas) quanto ao seu impacto sobre variáveis dependentes métricas. 

Nesse caso, a hipótese nula é de que as médias das diversas variáveis dependentes são as mesmas 

entre grupos. Apesar de terem o mesmo objetivo, se difere da análise estatística ANOVA, pois 

esta última examina apenas uma variável métrica (HAIR et al., 2007). 

Hair et al (2009, p. 303) explica que  

“a análise multivariada de variância (MANOVA) é uma extensão da análise de variância 

(ANOVA) para acomodar mais de uma variável dependente. É uma técnica de 

dependência que mede as d iferenças para duas ou mais variáveis dependentes métricas 

[...] ANOVA é chamada de procedimento univariado pelo fato de usarmos a mes ma para 

avaliar diferenças de grupos em uma única variável métrica”. 

O Quadro 6 a seguir apresenta as diferenças entre procedimentos uni e multivariados que 

justifica a utilização da técnica MANOVA nessa pesquisa, respaldada na utilização de mais de 

uma variável dependente. 

 

Quadro 6: Relação entre procedimentos uni e multivariados 

 
Número de variáveis dependentes 

Número de grupos em 

variável independente 

Uma 

(univariada) 

Duas ou mais 

(multivariada) 

Dois grupos (caso 
especializado) 

Teste T T² de Hotelling 

Dois ou mais grupos (caso 

generalizado) 

Análise de 

variância 
(ANOVA) 

Análise 
multivariada de 

variância 
(MANOVA) 

Fonte: (Hair et al, 2009, p. 306). 

 

Para rodar a MANOVA, serão utilizados 4 procedimentos sequenciados. O primeiro deles 

consiste no diagnóstico da diferença entre as médias das variáveis. O segundo passo consiste na 

medição da intensidade das diferenças identificadas através dos testes univariados após os 
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procedimentos, os testes Pós-hoc, especificam em quais estratos existem as diferenças. Por fim, o 

exame gráfico permite realizar uma comparação entre os estratos das variáveis (Hair et al., 2009). 

Por fim, para o alcance do terceiro objetivo específico serão identificadas as relações entre 

perfil de valores e o perfil de uso da tecnologia através das médias de frequência de utilização dos 

recursos tecnológicos para cada uma das dimensões de valores pessoais. Para isso, será utilizado 

o software SPSS.  

   

3.5 Teste Piloto 

 

O Teste Piloto foi realizado entre os dias 08 e 14/05/2013, sendo estes aplicados junto a 

16 (dezesseis) profissionais docentes e/ou da área de Administração, vinculados ou não à 

Instituição objeto deste estudo, “no intuito de evitar vieses, corrigir falhas e ambiguidade e 

acrescentar ou modificar questões caso seja necessário” (CARVALHO, 2009, p. 146). O Teste 

Piloto oferece feedback sobre a redação e clareza do questionário, estima a duração aproximada 

do questionário e se as opções de resposta são compatíveis com a experiência dos respondentes, 

além de verificar se os respondentes entendem o objetivo do questionário (IRAOSSI, 2006). O 

questionário foi enviado por e-mail e os respondentes foram escolhidos por conveniência da 

pesquisadora. 

O questionário do Teste Piloto contém um texto de apresentação com instruções claras de 

como responder as séries de questões, que foram divididas em três blocos, sendo o primeiro bloco 

formado pelas questões sobre utilização de tecnologias digitais na prática docente; o segundo 

bloco destinando-se ao questionário de Valores Pessoais proposto por Schwartz et al. (2001); e o 

terceiro bloco, que apresenta o perfil demográfico dos respondentes. 

Assim como no Pré-teste, o Teste Piloto permitiu levar em consideração aspectos 

relevantes na composição do questionário, tais como a clareza e objetividade das questões, 

redação, possível ambiguidade nas questões, evitando a tendenciosidade de posição das questões, 

conforme enfatiza Hair et al. (2007). 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, serão apresentados os principais resultados deste estudo, obtidos por meio 

da aplicação do questionário aos docentes da UFRN, objeto da presente pesquisa, entre os dias 05 

e 15 do mês de Junho/2013 através da ferramenta de pesquisa do Google Drive, onde os 

pesquisados respondem ao link do questionário enviado pela pesquisadora. Localizou-se um total 

de 2.130 e-mails de docentes da UFRN, e foi enviado o link do questionário onde os pesquisados 

tiveram acesso. Foram coletados 200 questionários respondidos pelos docentes. 

O questionário desta pesquisa é composto por três blocos, conforme Apêndice A, onde o 

primeiro bloco apresenta questões relacionadas ao perfil de uso de tecnologia no processo de 

ensino-aprendizagem, por parte dos docentes. Já o bloco II, traz o questionário de perfil de 

valores proposto por Schwartz et al. (2001); e o bloco III, contemplando as questões de perfil 

demográfico dos pesquisados.  

 

 

4.1 Caracterização e Perfil Demográfico dos Docentes da UFRN 

 

4.1.1 Caracterização da UFRN 

 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN foi fundada em 1958, 

inicialmente através de uma lei estadual, sendo federalizada em 1960. Foi formada a partir de 

faculdades e escolas de nível superior já existentes na cidade de Natal. A estrutura atual foi 

consolidada em 1968 com a reforma universitária, dando fim às faculdades. Atualmente a UFRN 

oferece 84 cursos de graduação, 9 de graduação a distância e 86 cursos de pós-graduação, tendo 

hoje mais de 2 mil docentes efetivos, além de professores substitutos e visitantes (UFRN, 2013). 

A área acadêmica da UFRN é formada por 8 centros acadêmicos com 68 departamentos.  

A missão da UFRN, como instituição pública é “educar, produzir e disseminar o saber 

universal, preservar e difundir as artes e a cultura, e contribuir para o desenvolvimento humano, 

comprometendo-se com a justiça social, a sustentabilidade socioambiental, a democracia e a 

cidadania” (UFRN, 2012, p. 13). Por sua vez, a visão da UFRN consiste em ser: 

“Uma Universidade com inserção internacional e sustentabilidade em suas ações, com 

uso disseminado de tecnologias de informação e de comunicação nas práticas 
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acadêmicas, flexibilidade curricular na formação e mobilidade interna e externa, 

mantendo a oferta de cursos em áreas estratégicas e qualidade da formação com novas 

modalidades e educação continuada e sendo referência em produção de conhecimentos 

em áreas de fronteira e estratégicas para o desenvolvimento socioeconômico, buscando a 

inovação, com estreita interação com a sociedade, poderes públicos, setor produtivo e 

movimentos sociais, induzindo políticas públicas e compartilhando conhecimentos” 

(UFRN, 2012, p. 13). 

 

 De acordo com o Plano de Gestão (2011-2015) da UFRN, um intenso desenvolvimento 

foi percebido na última década (2001-2010), onde algumas condições internas contribuíram 

fortemente para essa transformação. Uma delas refere-se a implementação de programas 

estratégicos com vistas à inovação tecnológica, programas esses baseados em políticas 

institucionais indutoras da qualificação do corpo docente.  

 Aliado a isso, o Plano de Gestão (2011-2015) estabelece Programas Estruturantes que 

permeiam diversas áreas da Universidade, com linhas de ação orientadas para atingir os 

objetivos. Um desses programas trata da Gestão de Pessoas, que no caso prevê um conjunto de 

ações voltadas para o desempenho e motivação das pessoas no ambiente de trabalho. Baseado 

nisso, uma das Linhas de Ação propostas faz referência à formação continuada para os docentes 

da UFRN atendendo às exigências das novas configurações curriculares, das demandas 

acadêmicas e sociais e do desenvolvimento científico e tecnológico e do mercado de trabalho. 

Isso implica que a Universidade busca promover a atualização profissional docente de forma 

contínua, inclusive no que se refere ao atendimento às demandas de cunho tecnológico. 

Nesse contexto, a Educação a Distância merece destaque por permitir a disseminação das 

tecnologias de informação e comunicação e atuar na capacitação e qualificação do quadro de 

pessoal. Ratificando essa informação, Silva e Reali (2012, p. 293) afirmam que “um programa 

desenvolvido a distância pode propiciar processos de construção coletiva de conhecimentos e, 

consequentemente, favorecer o desenvolvimento profissional de professores”. 

Nesse sentido, os dados do Plano de Gestão mostram que o número e a qualificação dos 

professores universitários efetivos aumentaram com renovação superior a 50%. De 2001 a 2010 

houve um crescimento de 26,9% no quadro efetivo de docentes da instituição, e a proporção de 

doutores teve um crescimento de 108,6% no mesmo período (UFRN, 2012). É importante 

ressaltar ainda os dados sobre os avanços na capacitação do corpo docente da instituição, pois na 

última década, mais de 70% dos docentes foram capacitados pelo Programa de Atualização 

Pedagógica – PAP (UFRN, 2012), que se trata de um programa destinado exclusivamente a 
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professores da UFRN, criado em 2003 no intuito de priorizar a melhoria do ensino de graduação. 

É desenvolvido pela Pró-Reitoria de Graduação, em parceria com a Pró-Reitoria de Recursos 

Humanos e consiste na oferta de cursos, oficinas pedagógicas, seminários, minicursos, estudos e 

pesquisas, projetos, plantão pedagógico, comunidade virtual e formação continuada (PAP, 2013). 

Os objetivos do PAP estão voltados ao atendimento das necessidades de atualização 

pedagógica para compreensão da nova configuração curricular do ensino de graduação e às 

demandas do mercado de trabalho, do desenvolvimento científico e tecnológico, bem como de 

oferecer subsídios aos professores para reflexão e aprofundamento sobre o processo de 

planejamento da prática docente, da execução do ensino e da avaliação da aprendizagem dos 

estudantes, pautados na ética profissional e no compromisso social da instituição (PAP, 2013). 

As ações do PAP são orientadas por princípios como: 

 Compreensão da necessidade de profissionalização da atividade docente; 

 Contextualização e reflexão da prática docente; 

 Respeito aos saberes, dificuldades e potencialidades dos docentes; 

 Continuidade das ações de formação e atualização; e 

 Abertura a crítica, avaliação contínua e aperfeiçoamento do programa. 

Percebe-se, contudo, que apesar do crescimento contínuo da UFRN como mostram os 

números anteriormente citados, sempre haverá novos desafios para a formação continuada do 

profissional docente visando a melhoria da sua atuação, e levando em consideração as 

necessidades pedagógicas para a formação da identidade profissional, especialmente do docente 

principiante. 

 

 

4.1.2 Perfil Demográfico dos Docentes da UFRN 

 

A Análise de Perfil dos Docentes da UFRN tem o intuito de identificar a constituição dos 

grupos distintos formados pela amostra para viabilizar a caracterização do perfil hierárquico de 

valores e a sua relação com o perfil de uso da tecnologia. Dessa forma, foram mensuradas as 

variáveis faixa etária, estado civil, grau de instrução, regime de trabalho, tipo de vínculo com a 

instituição e tempo de carreira na UFRN. A princípio, foi analisada a faixa etária dos 
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respondentes, conforme mostra o Gráfico 1, que apresenta um corpo funcional docente de idade 

adulta, prevalecendo a faixa etária de 31 e 45 anos de idade. 

 

Gráfico 1: Faixa Etária 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

 O Gráfico 2 exibe o estado civil dos participantes dessa pesquisa, revelando a 

predominância de pessoas casadas com 65% da amostra, ultrapassando o percentual de pessoas 

solteiras, que é de 20%. Estes resultados mostram conexão com o resultado da variável anterior, 

que por sua vez mostra que a predominância da amostra de docentes está na fase adulta. 

 

Gráfico 2: Estado Civil 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

 No que se refere ao grau de instrução, como mostra o Gráfico 3, a amostra apresenta um 

perfil equilibrado entre mestres e doutores, porém, a predominância se apresenta entre doutores, 

contando com 44% da amostra. O resultado demonstra que os respondentes, devido à necessidade 

para sua atuação profissional e exigências de atuação na carreira, buscam um nível de instrução 
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maior, o que também pode ser observado através do número da amostra que possui apenas o nível 

superior, não ultrapassando o total de 4 pesquisados, ou 2% da amostra coletada. 

 

Gráfico 3: Grau de Instrução 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

 O Gráfico 4 apresenta o Tempo de Trabalho que a amostra tem dentro da Instituição de 

ensino em questão, permitindo observar que 58% dos pesquisados têm menos de 5 anos de 

atuação profissional docente na UFRN, ou seja, a grande maioria dos pesquisados são novos na 

organização, e os dados que seguem mostram que 11% dos docentes têm entre 6 e 10 anos de 

carreira na Universidade.  

 Justificando esses dados, o Plano de Gestão (2011-2015) mostra que nos últimos anos tem 

ocorrido uma ampliação dos investimentos para a expansão de vagas e melhoria da qualidade do 

sistema de ensino na rede pública como um todo. Estas condições externas, associadas à 

implantação de políticas institucionais, permitiram uma extraordinária expansão da UFRN, 

alterando sua dimensão e porte. No que se refere às políticas internas, é importante ressaltar que 

uma das linhas de ação que integram o conjunto de ações voltadas para a expansão acadêmica, 

refere-se ao fortalecimento da política de interiorização, com o provimento das condições 

necessárias de infraestrutura e de pessoal para a melhoria de qualidade de atividade de ensino, 

pesquisa e extensão em todos os campi. De 2001 a 2010 houve um crescimento de 26,9% no 

quadro efetivo de docentes da instituição (UFRN, 2012). Ou seja, o crescente número de novos 

docentes se deve às políticas de expansão externas e internas à Universidade, que através disso, 

vem renovando o seu quadro docente constantemente. 
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Gráfico 4: Tempo de Trabalho na Instituição de Ensino 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

 Paralelo a isso, o Gráfico 5 apresenta o nível de carreira em que os pesquisados se 

encontram. Com isso, verifica-se que 50% deles se encontram no nível Adjunto I a IV, com uma 

amostra de 99 respondentes. 

 

Gráfico 5: Nível de Carreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

 Os dados obtidos no Gráfico 6 evidenciam que apenas 21% da amostra não têm vínculo 

efetivo com a organização, tendo um total de 135 respondentes participando do quadro 

permanente da instituição. Dentre a amostra que não faz parte do quadro efetivo estão os 

professores voluntários, convidados e substitutos, por exemplo. 
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Gráfico 6: Vínculo com a UFRN 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

 O Gráfico 7 apresenta o Regime de Trabalho dos respondentes, onde a maioria composta 

por 71% dos pesquisados têm Regime de Dedicação Exclusiva dentro da Instituição. Fato que 

corrobora com os dados apresentados no Gráfico 8, que apresenta se os respondentes atuam como 

docentes em outra instituição de ensino superior. 

 

Gráfico 7: Regime de Trabalho 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

Os dados do Gráfico 7, mostram que 71% dos docentes pesquisados atuam com 

Dedicação Exclusiva, fazendo parte do quadro permanente da Instituição. Já o Gráfico 8, por sua 

vez, aponta que 91% dos pesquisados não atuam em outra instituição de ensino superior, o que 

indica que aproximadamente 20% dos docentes, embora não tenham dedicação exclusiva, se 

dedicam à atuação docente somente na UFRN. 
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Gráfico 8: Atuação em outra Instituição de Ensino Superior 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

 Com essa análise do perfil demográfico, conclui-se que a amostra desta pesquisa é 

predominantemente adulta, casada e com doutorado completo. Trata-se de profissionais que estão 

atuando como docentes da UFRN há menos de 5 anos e fazem parte do quadro efetivo da 

Instituição, estando enquadrados sob o regime de dedicação exclusiva.  

 

4.2 Avaliação do perfil do uso da Tecnologia pelos Docentes da UFRN  

 

Este tópico trata da análise de perfil de uso da tecnologia dos docentes da UFRN, que se 

refere ao primeiro bloco de perguntas do questionário aplicado. Na primeira questão, buscou-se 

verificar se o docente utiliza tecnologias digitais como recurso pedagógico em sua prática 

docente, conforme apresenta o Gráfico 9. Vale ressaltar que Sancho (1998) diz que o que os 

professores fazem a cada dia para ensinar, tendo a finalidade de alcançar determinados objetivos, 

é conhecimento na ação, ou seja, é Tecnologia. Segundo essa autora, a prática educacional existia 

antes mesmo que se começasse uma reflexão sobre educação. Nesse sentido, a Tecnologia 

sempre foi utilizada em todos os sistemas educacionais, extrapolando as dimensões que se 

restringem ao uso de ferramentas, máquinas ou aparelhos. Ou seja, todos utilizam, de alguma 

forma, a tecnologia em sala de aula.  

Contudo, a questão remete ao entendimento da utilização da nova tecnologia ou 

tecnologias digitais, tais como estão detalhadas nas questões que se seguem, como por exemplo, 

tablets, projetores de multimídia, smartphones, notebooks, softwares de apresentação, etc. E 

nesse sentido os professores tendem a incorporar a tecnologia em seus ensinamentos de forma 
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limitada (ALDUNATE; NUSSBAUM, 2013). Entretanto, observa-se a partir do Gráfico 9 que a 

porcentagem dos respondentes que afirmam não utilizar os tipo de recursos tecnológicos listados 

no questionário em sua prática docente é de apenas 1%, mostrando que, de uma forma geral, os 

pesquisados costumam utilizar os recursos tecnológicos digitais no processo de ensino-

aprendizagem. Adicionalmente, algumas pesquisas sugerem (FUNKHOUSER; MOUZA, 2013) 

que professores com crenças pedagógicas mais tradicionais usam a tecnologia em abordagens 

mais didáticas, como por exemplo, na disseminação de informações para os alunos. Em contraste, 

professores com crenças mais construtivistas, usam a tecnologia em métodos mais frequentes e 

de forma mais significativa.  

 

Gráfico 9: Utilização de recurso tecnológico digital na prática docente 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 Buscando aprofundar o entendimento dessa questão, o item seguinte do questionário traz 

uma série de opções de recursos tecnológicos digitais utilizados atualmente, onde os respondentes 

puderam assinalar a frequência de utilização destes como ferramenta de apoio pedagógico. Com 

isso, o gráfico 10 apresenta a intensidade de uso do computador em sala de aula. 

Gráfico 10: Frequência de uso do PC/ Computador de sala de aula 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 
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 Percebe-se então que a maior parte da amostra, 54%, utilizam com frequência o 

computador de sala de aula como apoio nas práticas pedagógicas. Dallelaste e Santos (2012, p. 3) 

afirmam que “dificilmente se pensa em giz e quadro-negro ou mesmo de livros e revistas, quando 

se fala de Tecnologia na Educação, concentrando as atenções para o computador, que se tornou o 

ponto de convergência de todas as tecnologias mais recentes”.  

 

Gráfico 11: Frequência de uso de notebooks, netbooks e laptops em sala de aula. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

A constância de uso do computador aproxima-se da utilização de laptops, notebooks e 

netbooks, conforme apresenta o gráfico 11. Com relação a isso, Mendonça (2010) aponta que o 

uso de laptops e semelhantes tem grande importância no processo de ensino-aprendizagem, visto 

que possibilita a revisão de práticas pedagógicas, alterando a dinâmica de sala de aula, contudo, a 

autora coloca os pontos divergentes dessa ideia quando afirma que há um contraponto devido ao 

possível uso inadequado dessa ferramenta por parte de alunos e educadores, que ocorre devido à 

falta de planejamento adequado da utilização deste recurso e das TIC’s em geral. 

 Já o uso de Ipads e/ou tablets em sala de aula apresentam ainda uma presença 

relativamente menor do que os computadores e notebooks apresentados nos gráficos 10 e 11. O 

gráfico 12 apresenta a frequência de utilização dos mesmos como ferramenta de apoio  

pedagógico. Contudo, Silva et al. (2013, p. 130), relata sobre a importância que os recursos 

tecnológicos disponibilizados através de dispositivos móveis têm, no sentido de que “podem 

potencializar o contexto dos processos de ensino e aprendizagem a partir da concepção de novos 

métodos, práticas e desenvolvimentos que contemplem as características tecnológicas 

particulares que têm esses dispositivos”. 
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Gráfico 12: Frequência de uso de Ipad, Tablets, Galaxy em sala de aula 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

 Um recurso tecnológico bastante utilizado em sala de aula é o Projetor de Multimídia, 

conforme apresenta o gráfico 13, onde 92% dos respondentes apresentam assiduidade na 

utilização desse recurso como prática de apoio pedagógico em sala de aula. De acordo com 

Jardim (2013), A utilização de projetores de imagem, sons e vídeos é um forte aliado no processo 

de aprendizado do aluno, permitindo ao professor apresentar o conteúdo a ser transmitido de uma 

forma mais detalhada e ilustrada. A boa utilização desse recurso depende do docente que irá 

empregá-lo em sala de aula.  

 No caso da UFRN, atualmente a maioria das salas de aula são equipadas com 

Computadores, projetores de multimídia e telas para visualização de imagem, o que vem a 

facilitar o uso desses equipamentos como auxílio na prática pedagógica.  

 

Gráfico 13: Frequência do uso do Projetor de Multimídia em sala de aula. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

 Através deste item do questionário, verificou-se ainda que o armazenamento em nuvem 

ainda não é um recurso amplamente utilizado pelos docentes. André (2013) caracteriza o 

Armazenamento em Nuvem como uma ferramenta que permite, através do uso da internet, que 
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seja feito o upload e download dos arquivos automaticamente, dispensando suportes físicos como 

o pendrive. Numa perspectiva mais prática, Melo e Churro (2010) informam que a manutenção 

de uma infraestrutura de TIC’s dentro de uma instituição de ensino superior requer investimentos 

elevados no que se refere à aquisição de equipamentos, recursos humanos e software, e é nesse 

contexto que surge a computação em nuvem, propondo o compartilhamento de recursos de TIC’s 

entre as organizações e o pagamento de serviços por demanda. Ainda assim, O gráfico 14 mostra 

que mais de 50% ainda não utiliza essa tecnologia que tem como exemplos o Dropbox ou Drive. 

 

Gráfico 14: Frequência do uso de Tecnologia de Armazenamento na nuvem (Dropbox, Drive). 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

 Um recurso de apoio pedagógico muito presente nas práticas docentes são os ambientes 

virtuais de aprendizagem que podem ser apresentados através do moodle, ou ambientes virtuais 

da própria organização em estudo, no caso da UFRN, a turma virtual do SIGAA, que consiste em 

um sistema informatizado e integrado de toda a área acadêmica da Universidade. Esse sistema 

vem sendo utilizado de forma abrangente e faz parte do cotidiano dos alunos e professores 

(UFRN, 2012). O gráfico 15 apresenta a assiduidade da utilização desses recursos. 

Gráfico 15: Frequência de uso de AVA (Moodle, SIGAA). 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 
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 O AVA consiste em um espaço de informação com design apropriado que vem 

proporcionar a interação entre os seus participantes, num processo colaborativo de aprendizagem 

mediada pelo professor, oferecendo recursos diversos, como áudio, vídeo, objetos, animações, 

etc. O grande desafio na utilização dos AVA’s em sala de aula relaciona-se com a necessidade de 

estabelecer a metodologia adequada ao processo educacional, que inclui a construção de 

instrumentos de avaliação, de modo a garantir a qualidade e a eficácia a que se propõe 

(GALVÃO et al., 2013). 

 No caso das planilhas eletrônicas, percebe-se que há uma utilização intensiva por parte 

dos docentes como ferramenta de apoio pedagógico em sala de aula. O gráfico 16 apresenta a 

frequência de utilização desse recurso. 

 

Gráfico 16: Frequência do uso de Planilhas Eletrônicas em sala de aula 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

 Diferentemente das planilhas eletrônicas, a utilização dos processadores de texto mostram 

uma utilização mais assídua, que o presente estudo mostra através do gráfico 17. Exemplo das 

planilhas eletrônicas é o Excel. Já os processadores de texto têm como exemplo o Word ou o 

Writer. Jardim (2013, p. 27) salienta a relevância dos softwares na educação, no sentido de que 

eles “facilitam a confecção de artefatos que poderão ser utilizados no processo de aprendizagem 

em sala de aula”. 
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Gráfico 17: Frequência do uso de Processadores de texto em sala de aula. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

 Um outro recurso que demonstra ampla utilização em sala de aula são os softwares de 

apresentação, que têm como exemplo o PowerPoint e o Prezi. Através da utilização do Projetor 

de Multimídia, os softwares de apresentação são utilizados como apoio as práticas pedagógicas 

em sala de aula, buscando uma maior interatividade entre aluno e professor. Fernandes (2012) 

mostra que os softwares de apresentação são a junção de texto, imagem e sons inseridos num 

conjunto devidamente organizado e estruturado de diapositivos, que são imagens estáticas e 

positivas em cores, que permitem transmitir todas as informações através de uma tela ou display. 

  

Gráfico 18: Frequência de utilização de softwares de apresentação em sala de aula. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

  

O gráfico 18 mostra que 67% dos pesquisados utilizam frequentemente os softwares de 

apresentação em sala de aula como apoio pedagógico, seguidos de 21% que afirmam utilizá- lo 

moderadamente. A frequência da utilização deste recurso está diretamente relacionada à 

utilização do Projetor de multimídia, como mostra o gráfico 13. Por isso, a frequência de uso de 

ambos os recursos apresenta resultados similares. 
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Já os e-books apresentam uma utilização moderada, com 26% dos entrevistados que 

afirmam utilizar esse recurso como apoio nas práticas pedagógicas em sala de aula, conforme 

mostra o gráfico 19. Apresentando a importância desse recurso para a educação, Dziekaniak et al. 

(2010, p. 90) diz que o e-book é um “instrumento de disseminação do conhecimento, permitindo 

o acesso de comunidades que terão a oportunidade de aprender, pesquisar e interagir com o que é 

atual e moderno ou com o que, de alguma forma, já fez parte da história”.  

 

Gráfico 19: Frequência do uso de e-books em sala de aula 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

  

O gráfico 20 mostra que a grande maioria dos docentes entrevistados, 70%, não utilizam 

aplicativos para Smartphone (mobile) como ferramenta de apoio na prática docente em sala de 

aula. Nesse sentido, Moran (2012) afirma que os smartphones, assim como os tablets, ainda se 

encontram numa fase de experimentação dentro do ambiente educacional, pois trazem desafios 

complexos. Contudo, é importante oferecer aos alunos, recursos de pesquisa, leitura e 

comunicação que estejam próximos a eles e dos ambientes digitais que eles frequentam, a fim de 

motivá-los a aprender. 

Gráfico 20: Frequência do uso de aplicativos para smartphone (mobile) em sala de aula. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

  



66 
 

Com relação à utilização das redes sociais como ferramenta de apoio nas práticas 

docentes em sala de aula, o gráfico 21 apresenta a constância da utilização dessa ferramenta 

digital, que pode ser exemplificada como Facebook, Twitter, etc. 

 

Gráfico 21: Frequência do uso de redes sociais como ferramenta digital de apoio pedagógico em 
sala de aula. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

  

As redes sociais como forma complementar na aprendizagem em contexto de sala de aula, 

“permitem desenvolver formas interativas e colaborativas de aprendizagem para os estudantes, 

recorrendo a meios com os quais estão familiarizados”, e isso tem que ser levado em conta no 

desenvolvimento de novas metodologias de aprendizagem e ensino (BARROS et al., 2011, p. 5, 

12). Complementando a informação anterior, Minhoto e Meirinhos (2011) consideram que as 

instituições de ensino não podem ficar alheias à presença das redes sociais no cotidiano do aluno, 

devendo ainda canalizar este interesse para a aprendizagem. Por conseguinte, Barros et al. (2011), 

em sua pesquisa, infere que os alunos consideram as redes sociais como um recurso de apoio à 

aprendizagem, reconhecendo ainda facilidade de uso com potencialidades para o 

desenvolvimento de contatos e discussões. 

Com a avaliação desses gráficos, percebe-se que os docentes da instituição pesquisada 

utilizam recursos tecnológicos digitais diversos como práticas de apoio pedagógico em sala de 

aula, contudo, alguns recursos tidos como mais recentes não são utilizadas com muita frequência 

ainda, de uma maneira geral. 

A tabela 1 faz uma síntese desses resultados com a média de utilização dos recursos 

tecnológicos, gerada através do software SPSS, onde são apresentados os itens, a média, e o 

número da amostra representada por N. A Média representa o valor médio de uma variável, 



67 
 

constituindo uma medida da posição central dos dados. Neste caso, a Média aponta aonde 

prevalecem as ocorrências de cada variável estabelecida, hierarquizando os recursos tecnológicos 

e ferramentas digitais mais e menos utilizadas em sala de aula pelos docentes, a partir da escala 

estabelecida no questionário que varia de 1 a 4, sendo 1 “Não uso”, 2 “Uso raramente”, 3 “uso 

moderadamente” e 4 “Uso intensivamente”. 

Os dados mostram que os recursos mais utilizados em sala de aula, como apoio 

pedagógico são o processador de texto, com uma média de 3,45 (“entre uso moderadamente” e 

“uso intensivamente”); o Computador, com uma média de frequência de utilização de 3,26 (entre 

“uso moderadamente” e “uso intensivamente”); e o Notebook, com frequência de utilização 

próxima ao computador, apresentando uma média de frequência de utilização de 3,24 (entre “uso 

moderadamente” e “uso intensivamente”). 

 

Tabela 1: Média de Utilização dos recursos tecnológicos 

Item Média N 

Processador de texto 3,4518 197 

Computador/PC 3,2629 194 

Notebook 3,2410 195 

Projetor de Multimídia 3,1503 193 

Softwares de apresentação 3,1164 189 

AVA/Moodle/SIGAA 3,0212 189 

Planilha eletrônica 2,6754 191 

Tablet/ Ipad 2,2708 192 

E-book 2,1223 188 

Armazenamento na nuvem 2,0815 184 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

 Os resultados da tabela 1 indicam que as ferramentas e tecnologias digitais menos 

utilizadas em sala de aula são o Armazenamento na nuvem e o e-book, com média de uso de 2,08 

(Uso raramente) e 2,12 (uso raramente), respectivamente. 

 

4.2.1 Relações entre Perfil de Uso da Tecnologia e Perfil Demográfico 

 

 Este tópico trata das relações entre o perfil de uso da tecnologia e o perfil demográfico 

dos docentes da UFRN. Para tanto, foi utilizado o Software SPSS a fim de identificar a média, 
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mínimo e máximo para estas relações. Todas as variáveis de perfil demográfico presentes no 

questionário foram testadas pelo software SPSS, porém, apenas as variáveis de Faixa etária, Grau 

de Instrução, Tempo de Trabalho na Instituição de Ensino e Modalidade de Ensino em que atua, 

mostraram diferenças significativas entre as amostras, e por isso foram selecionadas para uma 

análise mais aprofundada neste item. 

 A tabela 2 apresenta as relações entre faixa etária e os recursos tecnológicos no que se 

refere à sua utilização na prática pedagógica pelos docentes. Estão dispostos na tabela os recursos 

que apresentam maior diferença quando comparados entre as amostras. As maiores disparidades 

estão entre as amostras dos docentes mais jovens (até 25 anos de idade) e os que têm acima de 50 

anos de idade.  

 Percebe-se que o uso de Notebook, por exemplo, é mais frequente entre a amostra que 

tem acima de 50 anos de idade, do que entre os mais jovens. Os dados mostram que a média de 

uso entre os mais jovens é de 2,25 (uso raramente) e de 3,08 (uso moderadamente) entre os mais 

velhos. Em contrapartida, os demais itens são utilizados com mais frequência entre a amostra 

mais jovem, como é o caso dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (Moodle, SIGAA). Nesse 

caso, a tendência de respostas para a amostra mais jovem tem a média 3,75 (próximo a uso 

intensivamente), enquanto que a amostra acima de 50 anos de idade obteve uma média de 

respostas 2,939 (próximo a uso moderadamente).  

 

Tabela 2: Faixa etária x uso dos recursos tecnológicos 

Faixa etária Recurso Tecnológico N Mínimo Máximo Média 

18 a 25 anos 

Notebook 4 2,00 3,00 2,2500 

AVA/Moodle/SIGAA 4 3,00 4,00 3,7500 

Planilha eletrônica 4 3,00 4,00 3,5000 

Softwares de apresentação 4 3,00 4,00 3,7500 

Acima de 50 anos 

 

Notebook 37 1,00 4,00 3,0811 

AVA/Moodle/SIGAA 33 1,00 4,00 2,9394 

Planilha eletrônica 35 1,00 4,00 2,3714 

Softwares de apresentação 35 1,00 4,00 3,0571 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 
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O mesmo ocorre com a frequência de utilização da planilha eletrônica, onde a amostra 

mais jovem apresenta uma média de 3,5 (entre uso moderadamente e uso intensivamente), 

enquanto que a amostra que tem acima de 50 anos tem uma média de 2,37 (próximo a uso 

raramente). Por último, a amostra mais jovem apresenta uma média de 3,75 (próximo a uso 

intensivamente) quando se trata de constância de uso de softwares de apresentação, enquanto a 

amostra que tem acima de 50 anos apresenta uma média 3,05 (uso moderadamente). 

 Já a tabela 3 apresenta as diferenças significativas de frequência de uso de recursos 

tecnológicos em sala de aula e o Grau de instrução da amostra, que está dividida em dois estratos: 

o primeiro com a amostra que encontra-se entre graduados e com mestrado completo, e o 

segundo, com a amostra compreendida entre doutorado em andamento e pós-doutorado completo. 

São considerados, para esta análise, os recursos que apresentaram diferenças significativas de 

comportamento entre os estratos.  

 Os dados mostram que em todos os recursos analisados, a amostra que apresenta maior 

grau de instrução exibe maior frequência de utilização, com diferenças significativas entre eles, 

como é o caso do Projetor de multimídia, por exemplo, onde a referida amostra apresenta uma 

média de 3,437 (entre uso moderadamente e uso intensivamente), enquanto que os pesquisados 

que têm menor grau de instrução entre a amostra apresentam uma média de uso de 2,52 (entre 

uso raramente e uso moderadamente).  

 

Tabela 3: Grau de instrução x uso dos recursos tecnológicos 

Grau de Instrução Recurso Tecnológico N Mínimo Máximo Média 

 

 

De graduação completa a 

Mestrado completo 

 

 

Notebook 23 1,00 4,00 2,8261 

Projetor de Multimídia 23 1,00 4,00 2,5217 

Armazenamento na nuvem 22 1,00 4,00 1,5909 

AVA/Moodle/SIGAA 22 1,00 4,00 2,7727 

Softwares de apresentação 22 1,00 4,00 2,5909 

E-book 23 1,00 4,00 1,8696 

De Doutorado em 

andamento a Pós-

doutorado completo 

Notebook 35 2,00 4,00 3,6000 

Projetor de Multimídia 32 1,00 4,00 3,4375 

Armazenamento na nuvem 30 1,00 4,00 2,4333 

AVA/Moodle/SIGAA 32 1,00 4,00 3,3125 
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Softwares de apresentação 32 1,00 4,00 3,3125 

E-book 30 1,00 4,00 2,3333 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

 Outra observação que merece destaque é com relação à diferença de resultados entre os 

estratos quando se trata da utilização de Armazenamento na nuvem. Os dados apontam uma 

diferença significativa entre a utilização deste recurso entre essas amostras. A média de uso dos 

respondentes mais graduados é de 2,43 (entre uso raramente e uso moderadamente) para 

Armazenamento na nuvem, enquanto os menos graduados apresentam uma média de 1,59 (entre 

não uso e uso raramente). 

 As relações existentes entre o Tempo de Trabalho na Instituição e o uso dos recursos 

tecnológicos encontram-se na Tabela 4. Para essa análise, três escalas da amostra apresentaram 

diferenças significativas de frequência de uso dos recursos tecnológicos exibidos na tabela. No 

caso no uso do projetor de multimídia, por exemplo, os profissionais docentes com tempo de 

trabalho na faixa intermediária (entre 16 e 20 anos) mostram utilizar esse recurso co m mais 

frequência do que os demais com menos tempo de trabalho (até 15 anos) e com mais tempo de 

trabalho (Acima de 21 anos de trabalho). A média de uso desse recurso para a faixa intermediária 

é de 3,77 (próximo a uso intensivamente), enquanto para os demais, a média está em torno da 

opção que indica usá-lo moderadamente. 

Tabela 4: Tempo de Trabalho x Uso dos recursos tecnológicos 

Tempo de Trabalho Recurso Tecnológico N Mínimo Máximo Média 

 

Até 15 anos 

Projetor de Multimídia 111 1,00 4,00 3,1171 

Softwares de apresentação 109 1,00 4,00 3,1743 

E-book 110 1,00 4,00 2,1273 

De 16 a 20 anos 

Projetor de Multimídia 18 3,00 4,00 3,7778 

Softwares de apresentação 17 3,00 4,00 3,7059 

E-book 17 1,00 4,00 2,7647 

Acima de 21 anos 

Projetor de Multimídia 27 1,00 4,00 3,0741 

Softwares de apresentação 26 1,00 4,00 2,9615 

E-book 24 1,00 4,00 1,9583 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 
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 A Tabela 4 mostra que o mesmo ocorre com a utilização dos demais recursos 

tecnológicos que apresentaram diferenças significantes, como é o caso do uso dos softwares de 

apresentação e do e-book. A amostra com tempo de trabalho na faixa intermediária apresenta 

maior assiduidade no uso dessas tecnologias do que os demais respondentes. 

 Por fim, as relações entre a modalidade de ensino em que os respondentes atuam e a 

frequência do uso de recursos tecnológicos são apresentadas na Tabela 5, onde as amostras 

representativas para esta análise compreendem os docentes que atuam apenas na modalidade 

presencial e os que atuam na modalidade presencial e na modalidade a distância 

simultaneamente. Para essa amostra, os recursos tecnológicos que apresentaram maior diferença 

no uso são o Computador, o Notebook. Apesar de não apresentar uma diferença significante, a 

Tabela 5 mostra as distinções de frequência de uso dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

também (AVA/ Moodle/ SIGAA), já que a modalidade de Ensino a Distânc ia tem essa 

ferramenta como principal meio de interação entre os atores envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem. Contudo, os dados mostram que ambas as categorias utilizam essa ferramenta com 

assiduidade similar, fato esse que se deve à utilização intensa do SIGAA para a modalidade 

presencial. 

Tabela 5: Modalidade de Ensino x Uso dos recursos tecnológicos 

Modalidade de Ensino Recurso Tecnológico N Mínimo Máximo Média 

Presencial 

Computador/PC 157 1,00 4,00 3,3439 

Notebook 159 1,00 4,00 3,1824 

AVA/Moodle/SIGAA 152 1,00 4,00 2,9671 

EAD e Presencial 

Computador/PC 36 1,00 4,00 2,8889 

Notebook 35 2,00 4,00 3,5429 

AVA/Moodle/SIGAA 36 1,00 4,00 3,2500 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

 Por fim, percebe-se que os docentes que atuam nas duas modalidades utilizam o 

computador na prática pedagógica com menos constância do que os docentes que atuam apenas 

na modalidade de ensino presencial. Já com relação ao uso do notebook essa relação se inverte.   
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4.3 Valores Pessoais dos Docentes da UFRN 

 

4.3.1 Resultados dos Tipos Motivacionais 

 

 Este item apresenta os resultados dos valores pessoais dos docentes da UFRN. No 

instrumento de pesquisa PVQ40, o sujeito responde à seguinte pergunta: “Quanto essa pessoa se 

parece com você?”, onde as possibilidades de respostas são: “Se parece muito comigo”, “Se 

parece comigo”, “Se parece mais ou menos comigo”, “Se parece pouco comigo”, “Não se parece 

comigo”, “Não se parece nada comigo”. Tamayo e Porto (2009) afirmam que esta forma de 

julgamento simplifica a tarefa do respondente, pois não se utiliza uma escala numérica, e sim 

uma escala verbal, não requerendo dessa forma, a transformação da sua resposta em número. 

 O Quadro 7 apresenta a estruturação das dimensões, tipos motivacionais e valores 

presentes no questionário PVQ40, permitindo entender a que valores se referem cada uma das 

questões, bem como os tipos motivacionais a que estes valores pertencem, e a que dimensões 

estão relacionadas os tipos motivacionais, de acordo com a lista da escala de Tamayo e Schwartz 

(1993).  

Quadro 7: Agrupamento de dimensões, tipos motivacionais e valores. 

DIMENSÕES 
TIPOS 

MOTIVACIONAIS 

QUESTÃO 

PVQ 
NOME DA VARIÁVEL 

Abertura a mudanças 

Autodeterminação 

PVQ01 Criatividade 

PVQ11 Autodeterminado 

PVQ22 Curiosidade 

PVQ34 Independente 

Estimulação 

PVQ06 Vida variada 

PVQ15 Vida excitante 

PVQ30 Emoção 

Hedonismo 

PVQ10 Prazer 

PVQ26 Gratificação Pessoal 

PVQ37 Diversão 

Conservação 

Conformidade 

PVQ07 Autodisciplina 

PVQ16 Comportamento 

PVQ28 Obediência 

PVQ36 Polidez 

Tradição 

PVQ20 Religiosidade 

PVQ25 Costumes 

PVQ38 Humildade 

Segurança 

PVQ05 Segurança 

PVQ14 Segurança Nacional 

PVQ21 Higiene 
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PVQ31 Saúde 

PVQ35 Estabilidade Governamental 

Autopromoção 

Realização 

PVQ13 Sucesso 

PVQ24 Ambição 

PVQ32 Progressão 

Poder 

PVQ02 Poder Aquisitivo 

PVQ04 Admiração 

PVQ17 Comandar 

PVQ39 Liderar 

Autotranscendência 

Universalismo 

PVQ03 Igualdade 

PVQ09 Altruísmo 

PVQ19 Protetor da Natureza 

PVQ23 Paz 

PVQ29 Justiça 

PVQ40 Adaptação à Natureza 

Benevolência 

PVQ08 Atencioso 

PVQ12 Bem-estar alheio 

PVQ18 Lealdade 

PVQ27 Prestativo 

PVQ33 Perdão 

Fonte: Elaborado pela autora, 2013. 

 

As tabelas a seguir apresentam os resultados da média, mediana, desvio padrão, variância, 

mínimo e máximo das respostas da amostra separadas por tipo motivacional, através do software 

SPSS, enfatizando as questões a que os mesmos se referem. Nesta pesquisa, a Média visa apontar 

onde prevalecem as ocorrências de cada variável estabelecida pelo questionário, expondo a 

predominância dos valores pessoais da amostra. A Mediana, por sua vez, “é o valor intermediário 

quando os dados são organizados em ordem crescente” (ANDERSON; SWEENEY; WILLIAMS, 

2007, p. 74). No caso desta pesquisa, a Mediana apresenta onde estão os 50% da amostra, 

permitindo visualizar aonde o público concentrou as suas opiniões, ou seja, se concentrou mais 

em um resultado alto ou baixo. Já a Variância é a medida da variabilidade que utiliza todos os 

dados e baseia-se na diferença existente entre o valor de cada observação e a média. Essa medida 

permite identificar a variação existente entre a média de cada variável e os valores individuais 

obtidos dentro dessa mesma variável. Por fim, o Desvio Padrão é definido como a raiz quadrada 

positiva da variância (ANDERSON; SWEENEY; WILLIAMS, 2007). 
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Tabela 6: Autodeterminação 

Dimensão Abertura à mudanças 

Tipo Motivacional Autodeterminação 

  
1) Criatividade                                     11) Autodeterminado 22) Curiosidade 34) Independência 

Média 5,2300 5,3050 5,0650 5,2050 

Mediana 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 

Desvio Padrão 0,83100 0,79696 0,82106 0,86992 

Variância 0,691 0,635 0,674 0,757 

Mínimo 2,00 1,00 2,00 1,00 

Máximo 6,00 6,00 6,00 6,00 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

No caso da Tabela 6, a média mostra que para as quatro variáveis que envolvem o Tipo 

Motivacional Autodeterminação, as respostas concentram-se entre “se parece comigo” e “se 

parece muito comigo”, onde a posição central das respostas encontra-se na escala 5, mostrando 

que 50% dos pesquisados responderam entre as opções 2 e 5, e os demais 50% responderam entre 

as opções 5 e 6, conforme mostram a mediana, máximo e mínimo. No que se refere à variância e 

desvio padrão da Tabela 6, percebe-se uma variabilidade baixa, o que indica uma consistência 

adequada dos dados, seguindo um padrão nas opiniões coletadas. Observa-se, contudo, que os 

valores relacionados à autodeterminação, envolvendo criatividade, escolha, curiosidade e 

independência estão muito presentes entre a classe dos docentes, o que é coerente devido às 

necessidades relacionadas ao contexto da carreira profissional que estão inseridos. Elucidando 

esta informação, Marcelo (2009, p. 11) diz que “O professor é visto como um prático reflexivo, 

alguém que é detentor de conhecimento prévio quando acede à profissão e que vai adquirindo 

mais conhecimentos a partir de uma reflexão acerca da sua experiência”. 
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Tabela 7: Estimulação 

Dimensão Abertura à mudanças 

Tipo Motivacional Estimulação 

 
6) Vida Variada 15) Vida Excitante  30) Emoção 

Média 4,7800 3,2450 4,1400 

Mediana 5,0000 3,0000 4,0000 

Desvio Padrão 1,06171 1,36539 1,34889 

Variância 1,127 1,864 1,819 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 

Máximo 6,00 6,00 6,00 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

 A Tabela 7 apresenta os dados referentes ao Tipo Motivacional Estimulação, 

compreendendo valores relacionados à vida variada e excitante, novidade, etc. De acordo com os 

dados obtidos, percebe-se que no Tipo Motivacional Estimulação a média de respostas das 

variáveis concentram-se entre as respostas 3 a 5, sendo estas entre “se parece muito comigo” à 

“se parece mais ou menos comigo”, mostrando que é um tipo motivacional pouco menos presente 

entre os docentes do que o Tipo Motivacional de Autodeterminação, na Tabela 6. Com relação à 

variância e desvio padrão, a Tabela 7 apresenta uma variabilidade baixa, o que mostra a validade 

e coerência dos dados obtidos, indicando que há um padrão nos julgamentos das amostras. Das 

variáveis estudadas na Tabela 7, nota-se que a variável relacionada a vida excitante ou espírito 

aventureiro, reflete uma ocorrência menor que as demais, como mostra o resultado da mediana 

que se encontra na resposta “se parece mais ou menos comigo”. Fato esse que pode ser 

justificado pelo perfil da amostra que é predominantemente de faixa etária adulta e de maioria 

casada, com relação a estado civil. 
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Tabela 8: Hedonismo 

Dimensão Abertura à mudanças 

Tipo Motivacional Hedonismo 

 
10) Prazer                                    26) Gratificação pessoal 37) Diversão 

Média 4,4250 3,9350 4,3950 

Mediana 5,0000 4,0000 5,0000 

Desvio Padrão 1,25389 1,35646 1,21505 

Variância 1,572 1,840 1,476 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 

Máximo 6,00 6,00 6,00 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

 No caso do Tipo Motivacional Hedonismo, as variáveis apresentam valores relacionados 

ao lazer, prazer associado à satisfação individual. A Tabela 8 apresenta os dados da amostra 

pautados nesses valores pessoais. A mediana mostra que 50% da amostra respondeu abaixo das 

alternativas 5 “Se parece comigo” e 4 “Se parece mais ou menos comigo”. Os demais 50% 

responderam acima disso. A Média de respostas, portanto, se concentrou na opção 4, “Se parece 

mais ou menos comigo”. A variância e desvio padrão da Tabela 8 apresentam também uma 

variabilidade baixa, indicando a legitimidade dos dados devido a existência de um padrão de 

respostas. 

 

Tabela 9: Conformidade 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

Dimensão Conservação 

Tipo Motivacional Conformidade 

 
7) Autodisciplina 16) Comportamento 28) Obediência 36) Polidez 

Média 3,7700 4,1400 4,9300 5,2800 

Mediana 4,0000 4,0000 5,0000 5,0000 

Desvio Padrão 1,58419 1,29568 1,07278 0,86332 

Variância 2,510 1,679 1,151 0,745 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 

Máximo 6,00 6,00 6,00 6,00 
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 A Tabela 9 apresenta os resultados referentes ao Tipo Motivacional Conformidade, que 

reflete os valores relativos à comportamento e obediência, por exemplo. Dentre estes, a variável 

Polidez mostrou uma variabilidade menor, tendo suas respostas concentradas na opção 5 “se 

parece comigo”, onde 50% da amostra respondeu entre as alternativas 1 e 5, tendo os demais 

respondido entre as opções 5 e 6. Este resultado é condizente com a as características esperadas 

da classe docente, já que envolve o comportamento de educadores e formadores de opinião, e o 

valor relacionado à Polidez envolve aspectos relacionados a postura, comportamento e civilidade. 

Já na variável que indica autodisciplina, nota-se uma variabilidade relativamente maior, o que 

indica uma maior disparidade de opções escolhidas pela amostra, estando a mediana na 

alternativa 4, “se parece mais ou menos comigo”. Esse perfil de autodisciplina é mais 

característico do educador que, por assumir um papel de líder e exemplo de conduta, busca 

continuamente mostrar aos seus educandos a importância de seguir as normas mesmo quando 

ninguém está observando. 

Tabela 10: Tradição 

Dimensão Conservação 

Tipo Motivacional Tradição 

 
20) Religiosidade 25) Costumes 38) Humildade 

Média 3,4000 3,3350 4,6650 

Mediana 4,0000 4,0000 5,0000 

Desvio Padrão 1,91004 1,31201 1,18312 

Variância 3,648 1,721 1,400 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 

Máximo 6,00 6,00 6,00 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

 Na Tabela 10, são apresentados os dados do Tipo Motivacional Tradição, onde são 

encontrados valores relacionados à religiosidade, aceitação dos costumes, respeito às tradições, 

humildade, etc. Observa-se, portanto, que dentre as variáveis estudadas, a variável humildade 

reflete uma média de ocorrências maior aproximada à alternativa “se parece comigo”, onde 

encontra-se a mediana, mostrando que 50% dos respondentes estão até a opção 5, “se parece 

comigo” e os demais estão entre a opção 5 e 6 “se parece muito comigo”. Porém, quando 

questionado com relação à religiosidade, os resultados mostram uma variabilidade maior, 
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indicando que as opiniões foram divididas sobre a importância de seguir uma crença religiosa. A 

média dessa variável está na opção 3 “se parece mais ou menos comigo”. 

 

Tabela 11: Segurança 

Dimensão Conservação 

Tipo Motivacional Segurança 

 
05) Segurança 14) Seg. Nacional 21) Higiene 31) Saúde 35) Estab. Govern 

Média 4,7400 4,1700 4,8250 5,1000 4,5600 

Mediana 5,0000 4,0000 5,0000 5,0000 5,0000 

Desvio Padrão 1,11292 1,51080 1,18380 0,90781 1,30573 

Variância 1,239 2,283 1,401 0,824 1,705 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Máximo 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

 As variáveis que envolvem o Tipo Motivacional Segurança estão relacionadas à 

necessidade básica de sobrevivência, saúde e afastamento de ameaças à integridade física do 

indivíduo. De acordo com os dados da Tabela 11, as variáveis que apresentam uma variabilidade 

menor são as de Saúde e Higiene, seguido da variável que abarca a Segurança Individual, com 

uma média de respostas voltada para a opção 5 “se parece comigo”. A variável que trata da 

importância do indivíduo sobre a Segurança Nacional de seu país foi a que obteve uma 

variabilidade maior do que as demais, mostrando uma maior divergência nas opiniões, porém, 

50% das ocorrências estão presentes até a opção 4 “se parece mais ou menos comigo”, estando as 

demais acima dessa alternativa. 
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Tabela 12: Realização 

Dimensão Autopromoção 

Tipo Motivacional Realização 

 
13) Sucesso 24) Ambição 32) Progressão 

Média 3,2700 3,1000 3,4350 

Mediana 4,0000 3,0000 4,0000 

Desvio Padrão 1,42028 1,44584 1,48553 

Variância 2,017 2,090 2,207 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 

Máximo 6,00 6,00 6,00 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

 A Tabela 12 apresenta os dados relativos ao Tipo Motivacional Realização, que 

compreende valores vinculados ao desenvolvimento e obtenção de recursos para o crescimento, 

tais como Ambição, Sucesso e Progressão.   A média obtida dessas variáveis encontra-se na 

alternativa 3 “se parece pouco comigo”. O desvio padrão e a variância mostram que houve pouca 

discrepância entre os dados obtidos, afirmando a conformidade dos resultados. A mediana 

apresenta que 50% das ocorrências estão entre as opções 1 e 4, e os demais entre as opções 4 e 6. 

 

Tabela 13: Poder 

Dimensão Autopromoção 

Tipo Motivacional Poder 

  
2) Poder aquisitivo 4) Admiração 17) Comandar 39) Liderar 

Média 2,2050 3,9200 2,9400 3,8000 

Mediana 2,0000 4,0000 3,0000 4,0000 

Desvio Padrão 1,12217 1,31615 1,35854 1,40351 

Variância 1,259 1,732 1,846 1,970 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 

Máximo 5,00 6,00 6,00 6,00 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

 Os valores relacionados ao Tipo Motivacional Poder estão vinculados ao status que o 

indivíduo tem diante da sociedade e o domínio de recursos dentro de um determinado grupo, 
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representados através das variáveis que definem poder aquisitivo, autoridade, vaidade, etc. A 

Tabela 13 permite observar que a variável que reflete a importância do poder aquisitivo da 

amostra teve sua média de respostas na opção 2 “Não se parece comigo”. A mediana desta 

variável está na opção 2, indicando que 50% dos respondentes então entre as opções 1 e 2, e os 

demais acima disso, não registrando nenhuma ocorrência na opção 6 “se parece muito comigo”. 

De uma forma geral, a Tabela 13 apresenta uma média nas opções que variam entre “Não se 

parece comigo” e “se parece pouco comigo”. 

 

Tabela 14: Universalismo 

Dimensão Autotranscendência 

Tipo 

Motivacional Universalismo 

 

03) Igualdade 9) Altruísmo 
19) Proteção 

natureza 
23) Paz 29) Justiça 

40) Adaptação 

natureza 

Média 5,3250 3,2700 5,2450 5,0850 5,2750 4,0800 

Mediana 6,0000 3,0000 5,0000 5,0000 5,0000 4,0000 

Desvio Padrão 0,93474 1,50947 0,92153 0,97598 0,80162 1,29304 

Variância 0,874 2,278 0,849 0,953 0,643 1,672 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 

Máximo 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

 A Tabela 14 apresenta os dados obtidos com relação ao Tipo Motivacional 

Universalismo, que são derivados da necessidade de sobrevivência dos grupos e dos indivíduos, 

englobando a necessidade de unidade com a natureza e valores pautados da igualdade, justiça, 

paz, etc. A média encontrada entre as variáveis encontra-se entre a alternativa 5 “se parece 

comigo”, na maioria das variáveis. Contudo, na variável trata dos valores relativos à Igualdade, 

nota-se que a mediana encontra-se na opção 6, indicando que 50% da amostra optou pela opção 6 

“se parece muito comigo”, estando os demais distribuídos entre as opções anteriores. Já na 

variável que trata da importância de todos serem tratados de maneira justa, observa-se que não 

houve nenhuma ocorrência na opção 1 “não se parece nada comigo”, mostrando a importância 

que os respondentes dão sobre esse valor. Este tipo motivacional apresenta ainda uma 

variabilidade baixa, ratificando a validade dos dados obtidos. 
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Tabela 15: Benevolência 

Dimensão Autotranscendência 

Tipo Motivacional Benevolência 

 

8) Atencioso 
12) Bem-estar 

alheio 
18) Lealdade 27) Prestativo 33) Perdão 

Média 5,2550 5,2550 5,2650 5,1750 4,4800 

Mediana 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 

Desvio Padrão 0,81443 0,78297 0,90491 0,71198 1,20284 

Variância 0,663 0,613 0,819 0,507 1,447 

Mínimo 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 

Máximo 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

 O Tipo Motivacional Benevolência está relacionado à necessidade de bem-estar alheio, 

apresentando valores tais como Lealdade, Honestidade, Amizade, Perdão, Responsabilidade, etc. 

Os resultados mostram, através da Tabela 15, que a média dos dados obtidos das variáveis 

encontram-se, de uma forma geral, na opção 5 “se parece comigo”. A mediana deste tipo 

motivacional indica que 50% dos respondentes concentram-se entre as opções 1 e 5, estando os 

demais entre as opções 5 e 6, exceto nos valores relativos à preocupação com o bem-estar alheio 

e em ser prestativo, que não apresentaram ocorrências na opção 1 “não se parece nada comigo”. 

A tabela 15 apresenta também uma variabilidade baixa, confirmando uma regularidade nos dados 

obtidos. 

 Nesse sentido, os dados desta pesquisa mostram que os tipos motivacionais 

Autodeterminação, Benevolência e Universalismo formam o grupo de valores prioritários na 

amostra. Em contrapartida, os tipos motivacionais Tradição, Realização e Poder, são tidos como 

os menos prioritários. Este resultado corrobora com os estudos de Tamayo e Porto (2009), e 

também com a hierarquia pancultural dos tipos motivacionais de Schwartz e Bardi (2001), onde 

encontraram os mesmos tipos motivacionais mais e menos importantes identificados nesta 

pesquisa. Um outro estudo que merece destaque é o de Tamayo (2007) que estudou as 

prioridades axiológicas de professores e alunos universitários, identificando que os professores 

priorizam os valores motivacionais de caráter coletivo, enquanto os alunos priorizam valores de 

caráter individual. 



82 
 

4.3.2 Resultados das Dimensões de Tipos Motivacionais 

  

 A partir dos resultados encontrados para os tipos motivacionais, faz-se necessário 

entender as relações existentes entre as dimensões de valores, e as suas relações de 

compatibilidade e incompatibilidade. De acordo com Tamayo e Porto (2009, p. 371), “os 10 tipos 

motivacionais integram-se em duas dimensões bipolares: Abertura à mudanças versus 

Conservação e Autotranscendência versus Autopromoção” (ver Figura 2). Portanto, para a 

verificação desse exame é realizada uma análise de correlação entre as variáveis, que “possibilita 

comprovar numericamente se é adequada a postulação lógica realizada sobre a existência de 

relação entre as populações de duas ou mais variáveis” (BRUNI, 2009, p. 198).  

No caso, são analisados os coeficientes de correlação de Pearson, que são empregados na 

análise de duas variáveis quantitativas, sendo seus resultados expressos na forma de números que 

indicam grau da relação numérica linear obtido, com uma faixa de variação compreendida entre 1 

e -1, de acordo com Bruni (2009). Nos cálculos, são considerados níveis de significância de 95% 

e 99%, sinalizados pelo SPSS nas correlações mais significativas. 

Para a Tabela 16, estão dispostas as relações existentes entre nas dimensões Abertura à  

mudanças x Conservação, contendo os graus de relação numérica entre os tipos motivacionais 

que envolvem essas dimensões. Os dados mostram que quando a correlação é feita entre as 

variáveis de um mesmo tipo motivacional, existe uma tendência a se obter correlações mais 

fortes, como é o caso do tipo motivacional Hedonismo, que apresenta uma correlação positiva 

entre as variáveis 37 (Diversão) e 10 (Prazer), e do tipo motivacional Segurança, que apresenta 

uma correlação linear positiva entre as variáveis 14 (Segurança Nacional) e 35 (Estabilidade 

Governamental). Contudo, quando correlacionados os tipos motivacionais entre as dimensões da 

Tabela 16, nota-se uma faixa de correlação compreendida entre uma correlação linear negativa (-

1 ≤ r ≤ 0) e correlação linear positiva (0 ≤ r ≤ 1), na maioria dos casos, com valores próximos a 

zero. Como exemplo, a correlação entre o tipo motivacional Estimulação (Abertura à mudanças) 

e o tipo motivacional Conformidade (Conservação), apresenta uma correlação linear negativa 

mais forte, mostrando uma relação de incongruência entre estes tipos motivacionais, sendo 

opostos na estrutura circular proposta por Schwartz (1992). Esta conclusão pode ser estendida aos 

tipos motivacionais das dimensões em questão, pois as mesmas apresentaram uma relação de 

incongruência, comprovada pelos índices de correlação encontrados, corroborando com a teoria 
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motivacional de Schwartz (1992), quando afirma que a busca simultânea dos tipos motivacionais 

presentes em ambas as dimensões gera um grande conflito psicológico, pois o pensamento e ação 

independente e favorecimento à mudanças são incoerentes, e por isso conflitam com a 

preservação das práticas tradicionais e a proteção da estabilidade.  

 

Tabela 16: Abertura à mudanças x Conservação 

Abertura à 

mudanças       x                         

Conservação 

Autodeterminação 
0,157* a 0,323** 

Estimulação          
 0,236** a 0,384**        

Hedonismo            
0,386** a 0,625**               
37 ↔ 10 = 0,625**           
37 ↔ 26 = 0,537** 

Conformidade            
0,224** a 0,493**                         
7 ↔ 16 = 0,493**                                           
7 ↔ 28 = 0,428** 

- 0,123 a 0,258** - 0,284** a 0,097 - 0,024 a 0,131 

Tradição                                 
-0,018 a 0,462**                                  

20 ↔ 25 = 0,462** 
- 0,141* a 0,174* - 0,178* a 0,187** - 0,079 a 0,141* 

Segurança                             
0,150* a 0,553**                        
5 ↔ 21 = 0,404**                     
14 ↔ 35 = 0,553** 

- 0,009 a 0,273** - 0,289** a 0,205** - 0,036 a 0,301** 

Nota: Correlação é significante a *p<0,01 e **p<0,05 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

Uma outra relação de incongruência é apresentada na Tabela 17, entre os tipos 

motivacionais relacionados às dimensões de Autopromoção e Autotranscendência. Os dados 

mostram que a correlação entre as variáveis de um mesmo tipo motivacional apresentam uma 

correlação linear positiva. A exemplo disso, a relação entre as variáveis 13 (Sucesso) e 24 

(Ambição) do tipo motivacional “Realização” apresenta um índice de correlação de 0,577, 

ratificando assim a tendência de opiniões dentro deste tipo motivacional. Porém, quando  

correlacionados tipos motivacionais das duas dimensões, percebe-se que há uma relação de 

conflito, com uma faixa de correlação compreendida entre uma correlação linear negativa e 

correlação linear positiva, com valores próximos a zero. A exemplo disso, a relação entre os tipos 

motivacionais Poder (Autopromoção) e Universalismo (Autotranscendência) apresenta uma 

correlação linear negativa pouco mais forte que as demais relações apresentadas na tabela, 

mostrando uma relação de incongruência entre estes tipos motivacionais, com índices de 
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correlação compreendidos entre -0,180 a 0,160. O mesmo pode ser identificado nas demais 

relações das dimensões da Tabela 17. Esses resultados podem ser confirmados através de 

Schwartz (1992), quando afirma que a relação entre estas dimensões são conflitantes, já que a 

aceitação dos outros como iguais e a preocupação com o seu bem-estar, interfere na busca 

relativa ao próprio sucesso e domínio sobre os outros. 

 

Tabela 17: Autopromoção x Autotranscendência 

Autopromoção                    

x         

Autotranscendência 

Realização           
0,478** a 0,577**                       
24 ↔ 32 = 0,478**             
13 ↔ 32 = 0,549**                           
13 ↔ 24 = 0,577**  

Poder                      
0,246** a 0,534**             
17 ↔ 39 = 0,534** 

Universalismo            
0,016 a 0,394** 

- 0,139 a 0,168 - 0,180* a 0,160* 

Benevolência                    
0,054 a 0,551**                     

18 ↔ 27 = 0,419**                     
12 ↔ 18 = 0,486**                  
12 ↔ 27 = 0,551** 

- 0,082 a 0,130 - 0,151* a 0,181* 

 Nota: Correlação é significante a *p<0,01 e **p<0,05 

 Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

 Por sua vez, a Tabela 18 apresenta as relações entre as dimensões de Abertura à mudanças 

e Autopromoção. A estrutura circular proposta por Schwartz (1992) expressa uma “continuidade 

do conteúdo motivacional entre os tipos motivacionais e entre os próprios valores” (TAMAYO; 

PORTO, 2009, p. 371). Dessa forma, quanto mais próximos dois tipos motivacionais estiverem 

em qualquer uma das direções ao redor do círculo, mais semelhantes são suas motivações 

subjacentes. Da mesma forma, quanto mais distantes, mais antagônicas são suas motivações 

subjacentes. (SCHWARTZ, 2005b apud TAMAYO; PORTO, 2009, p. 371). A Figura 2, permite 

identificar estes laços que são confirmados nas relações apresentadas na Tabela 18.  

 A teoria mostra que os tipos motivacionais mais distantes entre as dimensões em questão 

são os de Autodeterminação e Poder. A tabela 18 mostra que estes tipos motivacionais são os que 

apresentam um índice de incompatibilidade maior, comprovados pela relação entre as variáveis 

01 (Criatividade) e 02 (Poder aquisitivo), que apresenta um índice de relação linear negativa de -

0,153. Já a relação entre as variáveis 2 (poder aquisitivo) e 30 (emoção) dos tipos motivacionais 
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Estimulação e Poder, apresentam relações quase nulas, indicadas através do índice de relação -

0,002. Fato este que pode ser justificado pelo distanciamento destes tipos motivacionais na 

estrutura circular. A correlação mais forte encontrada para essas dimensões está entre as variáveis 

dos tipos motivacionais Hedonismo e Realização, que são os tipos motivacionais mais próximos 

na estrutura circular, que de acordo com Schwartz (1992), ambos os tipos se aproximam por 

apresentarem valores voltados à autossatisfação. Schwartz et al. (2001) afirmam que o tipo 

motivacional Hedonismo divide valores entre as dimensões Abertura à mudanças e 

Autopromoção. Complementando essas informações, Tamayo e Porto (2009) afirmam que o fato 

de alguns tipos motivacionais se misturarem, sejam estes dentro da própria dimensão ou de 

dimensões vizinhas, significa dizer que eles compartilham bastante a motivação subjacente. 

Nesse sentido, é comum haver esse colapso entre tipos adjacentes, já que o que indica rejeição 

são o colapso entre os tipos motivacionais opostos. 

 

Tabela 18: Abertura à mudanças x Autopromoção 

Abertura à mudanças       

x                         

Autopromoção 

Autodeterminação 
0,157* a 0,323** 

Estimulação          
0,236** a 0,384**        

Hedonismo            
0,386** a 0,685**               
37 ↔ 10 = 0,625**           
37 ↔ 26 = 0,537** 

Realização                    
0,478** a 0,577**                       
24 ↔ 32 = 0,478**             
13 ↔ 32 = 0,549**                           
13 ↔ 24 = 0,577**  

- 0,078 a 0,246** 0,083 a 0,198** 0,146* a 0,323** 

Poder                      
0,246** a 0,534**                      
17 ↔ 39 = 0,534** 

- 0,153* a 0,244** - 0,002 a 0,235** 0,077 a 0,279** 

         Nota: Correlação é significante a *p<0,01 e **p<0,05 

          Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

 Por outro lado, a estrutura circular dispõe as dimensões de Abertura à mudanças e 

Autotranscendência de forma adjacente. Nesse caso, de acordo com a Tabela 19, Os tipos 

motivacionais que apresentam variáveis com índices de maior compatibilidade estão entre os 

tipos motivacionais de Autodeterminação e Universalismo, já que ambas são adjacentes na 

estrutura circular, apesar de pertencerem a dimensões distintas. A relação entre suas variáveis 

apresentam índices de até 0,359, o que vem ratificar uma correlação linear positiva. Schwartz 
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(1992) afirma que ambos os tipos motivacionais se aproximam por apresentarem valores que 

apresentam confiança nas próprias opiniões e conforto com a diversidade da existência.  

Entretanto, a relação entre as variáveis 1 (criatividade) e 18 (lealdade) dos tipos motivacionais 

Autodeterminação e Benevolência, respectivamente, apresentam uma relação linear quase nula, 

com um índice de correlação de 0,005. 

 

Tabela 19: Abertura à mudanças x Autotranscendência 

Abertura à mudanças       

x                         

Autotranscendência 

Autodeterminação 
0,157* a 0,323** 

Estimulação          
0,236** a 0,384**        

Hedonismo            
0,386** a 0,685**               
37 ↔ 10 = 0,625**           
37 ↔ 26 = 0,537** 

Universalismo            
0,016 a 0,394** 

- 0,103 a 0,359** - 0,009 a 0,215** - 0,34 a 0,194** 

Benevolência                    
0,054 a 0,551**                     

18 ↔ 27 = 0,419**                     
12 ↔ 18 = 0,486**                  
12 ↔ 27 = 0,551** 

0,005 a 0,406** - 0,114 a 0,246** - 0,012 a 0,268** 

Nota: Correlação é significante a *p<0,01 e **p<0,05 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

 As relações entre os tipos motivacionais das dimensões Conservação e Autopromoção 

estão dispostos na Tabela 20. Os dados mostram que as relações existentes entre as variáveis dos 

tipos motivacionais Tradição e Realização, apresentam, dentre outras relações, índices de 

correlação de maior incompatibilidade (-0,271), apresentando uma linearidade negativa, enquanto 

a relação entre outras variáveis dos mesmos tipos motivacionais apresentam linearidade positiva. 

A linearidade negativa se explica pelo distanciamento na estrutura circular. Já a correlação entre 

os tipos motivacionais Segurança e Poder apresentam relações de variáveis com linearidade 

predominantemente positiva, o que se justifica pela proximidade de ambos na estrutura circular, 

que de acordo com Schwartz (1992), ambos os tipos motivacionais têm valores que primam por 

evitar o estresse e buscam superar as ameaças de incertezas, controlando os recursos e 

relacionamentos.  

 O tipo motivacional Conformidade apresenta relações lineares positivas 

predominantemente, quando tem suas variáveis correlacionadas aos tipos motivacionais de 

Realização e Poder, com índices de correlação positivos de até 0,348 e 0,319, respectivamente. 
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Tabela 20: Conservação x Autopromoção 

Conservação                 

x                         

Autopromoção 

Conformidade            
0,224** a 0,493**                         
7 ↔ 16 = 0,493**                                           
7 ↔ 28 = 0,428** 

Tradição                                 
-0,018 a 0,462**                                  

20 ↔ 25 = 0,462**   

Segurança                             
0,150* a 0,553**                        
5 ↔ 21 = 0,404**                     

14 ↔ 35 = 0,553** 

Realização                    
0,478** a 0,577**                       
24 ↔ 32 = 0,478**             
13 ↔ 32 = 0,549**                           
13 ↔ 24 = 0,577**  

- 0,006 a 0,348** - 0,271** a 0,259** - 0,092 a 0,207** 

Poder                      
0,246** a 0,534**                      
17 ↔ 39 = 0,534** 

-0,036 a 0,319** - 0,133 a 0,287** - 0,094 a 0,288** 

Nota: Correlação é significante a *p<0,01 e **p<0,05 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

 A Tabela 21, por sua vez, apresenta as relações entre as dimensões de Conservação e 

Autotranscendência. É possível observar que os tipos motivacionais pertencentes à dimensão de 

Conservação, apresentam maiores índices de linearidade positiva nas suas correlações, quando 

correlacionados com o tipo motivacional Universalismo do que com o tipo motivacional 

Benevolência. Apesar disso, em todas as correlações, observa-se índices próximos a zero nas 

correlações entre a maioria das suas variáveis, contudo, a correlação entre as variáveis 35 

(Estabilidade governamental) e 23 (Paz) apresentam uma correlação positiva mais forte, com um 

índice de 0,388. 

Tabela 21: Conservação x Autotranscendência 

Conservação                 

x                         

Autotranscendência 

Conformidade            
0,224** a 0,493**                         
7 ↔ 16 = 0,493**                                           
7 ↔ 28 = 0,428** 

Tradição                                 
-0,018 a 0,462**                                  

20 ↔ 25 = 0,462**   

Segurança                             
0,150* a 0,553**                        
5 ↔ 21 = 0,404**                     

14 ↔ 35 = 0,553** 

Universalismo            
0,016 a 0,394** 

- 0,071 a 0,350** - 0,069 a 0,333** - 0,010 a 0,388** 

Benevolência                    
0,054 a 0,551**                     

18 ↔ 27 = 0,419**                     
12 ↔ 18 = 0,486**                  
12 ↔ 27 = 0,551** 

- 0,039 a 0,240** - 0,123 a 0,242** - 0,003 a 0,312** 

Nota: Correlação é significante a *p<0,01 e **p<0,05 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 
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 As relações entre os tipos motivacionais e entre as dimensões propostas por Schwartz 

(1992) a partir dessas análises, permitem conhecer a dinâmica de prioridades de valores da 

amostra, bem como o entendimento de compatibilidade e conflito que existe entre elas. Os tipos 

motivacionais adjacentes apresentaram maior índice de compatibilidade, e os tipos motivacionais 

que encontram-se mais distantes na estrutura circular, apresentaram maior incompatibilidade, o 

que está de acordo com a teoria de Schwartz (1992).  

 

4.3.3 Relações entre valores e perfil demográfico dos docentes  

 

Este item apresenta a relação existente entre os valores pessoais e o perfil demográfico 

dos docentes com resultados obtidos através da aplicação do questionário, cruzando os dados do 

bloco II (Valores Pessoais) com os do bloco III (Perfil Demográfico). Pa ra essa análise foi 

utilizada a técnica estatística denominada MANOVA, que pode ser utilizada quando se quer 

examinar diversas medidas dependentes simultaneamente (HAIR et al., 2009, p. 314). 

 Na primeira MANOVA, são utilizados como variáveis dependentes os grupos de 

dimensões dos Valores Pessoais, de acordo com a teoria de Schwartz (1992), e como variáveis 

independentes os resultados do perfil demográfico: Faixa Etária, Estado Civil e Grau de 

Instrução. Para a utilização da MANOVA, são rodados 3 testes para avaliar os pressupostos da 

MANOVA. Para tanto, foram criadas as variáveis das dimensões através do SPSS, utilizando a 

média ponderada das variáveis que compõem cada dimensão. 

O primeiro teste, conforme mostra a Tabela 22, é o teste M de Box que “verifica a 

igualdade das matrizes de variância-covariância das variáveis dependentes ao longo dos grupos” 

(HAIR et al., 2009, p. 306). O resultado deste teste indica que não há diferença significante entre 

os grupos nas variáveis dependentes como um todo. Em seguida, o Teste de Levene “avalia a 

homogeneidade univariada da variância” (HAIR et al., 2009, p. 337) entre os grupos, onde os 

resultados mostram que apenas dois grupos (Abertura à mudanças e Conservação) tiveram 

significância maior do que 0,05, ou seja, como não se obteve diferenças significativas entre as 

dimensões Autopromoção e Autotranscendência com Faixa Etária, Estado Civil e Grau de 

Instrução, o modelo escolhido foi rodado apenas com as dimensões Abertura à mudanças e 

Conservação. Por fim, o Teste de esfericidade de Bartlett apresenta um nível de significância 
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igual a 0 (zero) em todas as suas variáveis, consequentemente em todas as dimensões dos valores 

pessoais.  

 

Tabela 22: Testes para MANOVA Valores x Perfil demográfico 

Teste Índice Resultados 

Teste de igualdade de matrizes de covariância de Box Sig. 0,323 

Teste de igualdade de variâncias 

de erro Levene 

Abertura à mudanças Sig. 0,055 

Conservação Sig. 0,059 

Autopromoção Sig. 0,000 

Autotranscendência Sig. 0,011 

Teste de esfericidade de Bartlett Sig. 0,000 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

 A Tabela 23 apresenta os dados obtidos através da MANOVA, onde a primeira parte é 

composta pelo diagnóstico que permite observar as diferenças significativas através dos testes 

estatísticos “para avaliar as diferenças ao longo de dimensões das variáveis dependentes” (HAIR 

et al., 2009, p. 324). Logo após o diagnóstico, são realizados os testes univariados com cada uma 

das variáveis que contribuem para as diferenças gerais indicadas pelos testes estatísticos descritos 

anteriormente, e que levam até os resultados de significância, fornecendo uma avaliação 

individual de cada variável. Por último, são realizados os testes Pós-hoc, que consistem em 

“testes das variáveis dependentes entre todos os possíveis pares de diferenças de grupos que são 

examinados depois que padrões de dados são estabelecidos” (HAIR et al., 2009, p. 330).  

Para a elaboração do diagnóstico, foram realizados 4 (quatro) testes estatísticos, conforme 

consta na Tabela 23. O primeiro é o critério de Pillai que “representa a soma das proporções da 

variância explicada nas funções discriminantes” (FIELD, 2009, p. 528). Nesse caso, os dados 

apresentam diferenças significativas entre as variáveis: Estado Civil, Grau de Instrução e no 

modelo combinado de Faixa Etária x Grau de Instrução. O segundo critério é o Lambda de Wilks 

onde os valores menores são os mais representativos. De acordo com Field (2009, p. 529), 

“valores de autovalores grandes levam a pequenos valores do Lambda de Wilks, portanto, existe 

significância estatística quando o Lambda de Wilks for pequeno”. Dessa forma, a variável Faixa 

Etária não apresenta diferenças significativas, o que é ratificado através do Poder Observado que 

é de 0,328 (ideal ≥ 0,80), conforme sugere Hair et al. (2009). Por último, o Lambda de Hotelling 
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que “serve para avaliar a significância estatística da diferença nas médias de duas ou mais 

variáveis entre os dois grupos” (HAIR et al., 2009, p. 306) e a Maior Raiz de Roy não apresentam 

diferenças significantes apenas na variável demográfica Faixa Etária. 

 O diagnóstico, por sua vez, permite avaliar, através dos testes estatísticos e do Poder 

Observado, que apenas as variáveis de Estado Civil, Grau de Instrução e Faixa Etária x Grau de 

Instrução obtiveram diferenças significativas com as variáveis dependentes Abertura à mudanças 

e Conservação. 

 
Tabela 23: Dimensões de valores x Perfil demográfico 

Variável 

demográfica 

Critério de 

Pillai 

Lambda de 

Wilks 

Lambda de 

Hotelling 

Maior Raiz 

de Roy 
Sig. 

Poder 

observado 

Faixa etária 0,052 0,948 0,054 0,039 0,554 0,328 

Estado civil 0,116 0,885 0,128 0,119 0,006 0,884 

Grau de instrução 0,177 0,829 0,199 0,148 0,012 0,913 

Faixa etária x 

grau de instrução 
0,357 0,673 0,443 0,295 0,044 0,983 

Diagnóstico: Diferenças s ignificativas entre estado civil, grau de instrução e faixa etária x grau de instrução com 

as variáveis dependentes abertura à mudanças e conservação 

Testes univariados– Estado 

civil 

Soma de 

quadrados 
F Efeito Sig. 

Poder 

observado 

Abertura à mudanças 0,742 0,434 0,013 0,784 0,149 

Conservação 5,862 3,316 0,094 0,013 0,830 

Testes univariados– Grau de 

instrução 

Soma de 

quadrados 
F Efeito Sig. 

Poder 

observado 

Abertura à mudanças 3,328 1,112 0,057 0,360 0,464 

Conservação 7,054 2,280 0,111 0,032 0,824 

Testes univariados– Faixa 

etária x Grau de instrução 

Soma de 

quadrados 
F Efeito Sig. 

Poder 

observado 

Abertura à mudanças 8,417 0,856 0,133 0,656 0,661 

Conservação 16,691 1,642 0,228 0,044 0,956 

Testes pos-hoc Tukey HSD Scheffe Bonferroni Relação de estratos 

Conservação (Estado civil) 0,014 0,040 0,016 Casados e Outros 

Conservação (Grau de 

instrução) 

0,032 0,173 0,043 
Especialização completa e 

Pós-doutorado completo 

0,000 0,004 0,000 
Mestrado completo e Pós-

doutorado completo 

0,020 0,126 0,025 
Doutorado em andamento e 

Pós-doutorado completo 

0,005 0,047 0,005 
Doutorado completo e Pós-

doutorado completo 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

 Os testes univariados realizados de acordo com a Tabela 23 mostram, primeiramente, que 

a variável Estado Civil apresenta diferenças significativas quando confrontada com a variável 

dependente Conservação, percebido através do índice de significância que é de 0,013 (ideal ≤ 
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0,05) e do Poder observado que é de 0,830. A mesma variável Estado Civil, quando confro ntada 

com a variável dependente Abertura à mudanças, apresenta um índice de significância que 

indicam não existir diferenças significativas entre eles, com um índice de significância de 0,784 e 

Poder Observado de 0,149. 

 Por conseguinte, os Testes Univariados que tratam da variável Grau de Instrução 

apresentam diferenças significativas apenas quando confrontada com a variável dependente de 

Conservação, com um índice de significância de 0,032 e Poder de Observação de 0,824. Por fim, 

a variável dependente Conservação mostra diferença significativa também quando confrontada 

com as variáveis combinadas Faixa Etária x Grau de Instrução, com um índice de significância de 

0,044 e Poder de Observação de 0,956.  

 Os testes Pós-hoc, através dos testes Tukey HSD, Scheffe e Bonferroni, apresentam 

significância abaixo de 0,05 nas relações de estratos achadas para a variável dependente 

Conservação, quando cruzadas com as variáveis independentes “Estado Civil” e “Grau de 

Instrução”. Com exceção apenas do Teste Scheffe, que apresentou significância de 0,173 quando 

relaciona os estratos da variável dependente “Conservação” com os estratos que ligam 

“Especialização completa” e “Pós-doutorado completo”. Todavia, os demais testes para estas 

variáveis apresentam significância abaixo de 0,05, sendo então validados. 

 Com relação às relações existentes entre a variável de Conservação e a de Estado Civil, os 

dados são apresentados na tabela 24 por sinalizar uma relação representativa no teste de Pós-hoc 

entre esses estratos. Observa-se, no entanto, que a amostra de estado civil casado(a) apresenta um 

perfil que prioriza os valores de conservação um pouco acima da média dos demais, apresentando 

uma média de 4,5 (entre Se parece mais ou menos comigo e Se parece comigo). O estrato de 

estado civil “viúvo(a)”, apesar de apresentar um perfil diferenciado de respostas, não passou no 

teste de pós-hoc, nem é considerado nesta análise devido ao tamanho da amostra, considerado 

insuficiente para inferir alguma tendência de comportamento.  
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Tabela 24: Conservação x Estado Civil 

Média 

Estado Civil 

x 

Conservação 

Solteiro(a) Casado(a) Divorciado(a) Viúvo(a) Outros 

N 40 130 18 2 10 

Média 4,3003 4,5118 4,1667 5,1250 3,8090 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

  

A tabela 25 apresenta as relações existentes entre Conservação e Grau de Instrução. O 

teste de Pós-hoc sinaliza as relações representativas entre esses estratos, mostrando que as 

diferenças mais significativas para a dimensão de Conservação encontram-se nas relações entre 

Pós-doutorado completo x Especialização completa, Mestrado completo, Doutorado em 

andamento e Doutorado completo, conforme a tabela 23. Com isso, a tabela 25 indica que a 

amostra que tem pós-doutorado completo apresenta um perfil menos conservador do que os 

demais respondentes, com uma média de respostas próxima a opção 4 (Se parece mais ou menos 

comigo). Já a amostra que apresentou um perfil mais conservador foi a que possui Especialização 

completa, com uma média de respostas próxima à opção 5 (Se parece comigo). 

 

Tabela 25: Conservação x Grau de Instrução 

Média Grau 

de Instrução 

x 

Conservação 

Superior 

Completo 

Especialização 

Completa 

Mestrado 

em 

andamento 

Mestrado 

Completo 

Doutorado 

em 

andamento 

Doutorado 

Completo 

Pós-

doutorado 

em 

andamento 

Pós-

doutorado 

Completo 

N 4 6 12 24 28 89 2 35 

Média 4,4775 4,8750 4,4517 4,7542 4,4971 4,4339 4,6650 3,9237 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

  

Contudo, alguns dados não são possíveis de ser identificados apenas com a Tabela 23, e é 

nesse intuito que o Gráfico 22 vem complementar o entendimento do comportamento das 

variáveis envolvidas nesta análise. Se tratando da dimensão “Conservação”, o gráfico permite 

inferir que a amostra de faixa etária entre 36 e 40 anos de idade e que tem grau de instrução 

“doutorado em andamento” apresenta comportamento divergente dos demais respondentes, com 

uma média de respostas 3 (Se parece pouco comigo), enquanto o resto da amostra expõe uma 
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média de respostas variando entre 4 e 5 (Se parece mais ou menos comigo e Se parece pouco 

comigo, respectivamente).  

 

Gráfico 22: Médias Marginais Estimadas de Conservação 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

  

Da mesma forma, o Gráfico 22 mostra que para a mesma dimensão “Conservação”, a 

amostra que apresenta faixa etária acima dos 50 anos de idade e que tem Pós-doutorado 

completo, também expõem comportamento diferente da média. As respostas desta amostra têm 

uma média de 4,5 (entre “Se parece mais ou menos comigo” e “Se parece comigo”), enquanto a 

média dos demais respondentes está em torno de 3,5 (entre “Se parece pouco comigo” e “Se 

parece mais ou menos comigo”). 

Para a segunda MANOVA, as variáveis dependentes utilizadas são, assim como na 

primeira MANOVA, os grupos de dimensões dos Valores Pessoais de acordo com a Teoria de 

Schwartz (1992), e como variáveis independentes, os resultados das variáveis do perfil 

demográfico para “Regime de Trabalho” e “Tempo de Trabalho”. A variável “Vínculo com a 

Organização” foi retirada dessa análise, já que o SPSS não rodou, pelo fato desta variável 

apresentar uma distribuição binomial, onde a amostra se concentrou em apenas um dos estratos. 

 Para a utilização da MANOVA, conforme apresenta a Tabela 26, foram rodados os testes 

de M de Box, que mostra, através do resultado obtido 0,189 (ideal ≥ 0,05), que há diferenças 
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significantes entre os grupos nas variáveis dependentes como um todo. Em seguida, o Teste de 

Levene, que mostra que as quatro variáveis dependentes tiveram significância maior do que 0,05. 

Dessa forma, o modelo escolhido foi rodado com as quatro dimensões. Mais uma vez o Teste de 

esfericidade de Bartlett apresenta um nível de significância igual a 0 (zero) em todas as suas 

variáveis, consequentemente, em todas as dimensões dos valores pessoais.  

 

Tabela 26: Testes para MANOVA Valores x Características do Trabalho 

Teste Índice Resultados 

Teste de igualdade de matrizes de covariância de Box Sig. 0,189 

Teste de igualdade de variâncias 

de erro Levene 

Abertura à mudanças Sig. 0,203 

Conservação Sig. 0,154 

Autopromoção Sig. 0,399 

Autotranscendência Sig. 0,318 

Teste de esfericidade de Bartlett Sig. 0,000 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

  

Para a elaboração do diagnóstico da segunda MANOVA, assim como na primeira, foram 

realizados 4 (quatro testes estatísticos), conforme apresenta a Tabela 27, que apresenta diferenças 

significativas apenas no modelo combinado de Regime de Trabalho x Tempo de Trabalho. Já no 

critério de Lambda de Wilks, onde os valores menores são os mais representativos, as variáveis 

de Regime de Trabalho e de Tempo de Trabalho não apresentaram diferenças significativas, o 

que pode ser confirmado pelo Poder Observado que são de 0,623 e 0,717, respectivamente. O 

critério Lambda de Hotelling não apresentou diferenças significantes em nenhuma das variáveis, 

porém, a Maior Raiz de Roy, apresenta diferenças significantes apenas nos critérios Regime de 

Trabalho e Tempo de Trabalho. 

 O diagnóstico da Tabela 27 avalia, por meio dos testes estatísticos, do Poder Observado e 

da Significância, que apenas a variável Regime de Trabalho x Tempo de Trabalho obtiveram 

diferenças significativas com as variáveis dependentes que são compostas pelas dimensões dos 

valores.  
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Tabela 27: Dimensões de valores x características do trabalho 

Variável 

demográfica 

Critério 

de Pillai 

Lambda 

de Wilks 

Lambda de 

Hotelling 

Maior Raiz 

de Roy 
Sig. 

Poder observado 

Regime de trabalho 0,067 0,934 0,069 0,042 0,103 0,623 

Tempo de trabalho 0,088 0,914 0,091 0,048 0,064 0,717 

 Regime de 

trabalho x Tempo 

de trabalho 

0,101 0,901 0,108 0,083 0,01 0,868 

Diagnóstico: Foram encontradas diferenças significativas no modelo combinado Regime de trabalho x Tempo 

de trabalho 

Testes univariados– Regime 

de trabalho x Tempo de 

trabalho 

Soma de 

quadrado

s 

F Efeito Sig. Poder observado 

Abertura à mudanças 0,876 0,446 0,012 0,816 0,167 

Conservação 1,046 0,384 0,010 0,859 0,149 

Autopromoção 3,599 0,789 0,021 0,559 0,280 

Autotranscendência 2,355 1,691 0,043 0,139 0,577 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

 Os testes univariados realizados de acordo com a Tabela 27, mostram que não houve 

diferenças significativas das variáveis independentes quando confrontados com as variáveis 

dependentes, o que pode ser confirmado através dos resultados de significância, onde todos 

resultaram em um valor maior do que 0,05 e pelo Poder Observado, onde todas as variáveis 

dependentes obtiveram valor menor do que 0,80. Em decorrência disso, os testes Pós-hoc não 

foram rodados. Apesar das 4 (quatro) dimensões terem passado no teste de Levene, os gráficos 

rodados não serão analisados, pois as diferenças que apontaram significância, não têm 

representatividade na amostra, tratando-se de apenas 1% das observações obtidas. 

 

 

4.4 Relação entre Perfil de Valores e o Perfil de Uso da Tecnologia 

 

 Neste item, são apresentados os resultados obtidos através do cruzamento entre os valores 

pessoais e o perfil de uso da tecnologia dos docentes da UFRN. Para essa análise, foi utilizado o 

software SPSS, verificando a média de frequência de uso de cada um dos itens de ferramentas e 

tecnologias digitais, comparando entre os respondentes que apresentam prioridades de valores 

mais e menos voltados para cada uma das dimensões de valores propostas por Schwartz (1992). 

A escala utilizada para a frequência de utilização dos recursos tecnológicos varia de 1 a 4, sendo 
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1 “Não uso”, 2 “Uso raramente”, 3 “uso moderadamente” e 4 “Uso intensivamente”. A Tabela 28 

apresenta os dados mais representativos dessa relação.  

Para a dimensão de Abertura à mudanças, percebe-se que a amostra que não tem esses 

valores como prioridade apresentam frequência de uso aproximada com os que se mostram mais 

abertos à mudança. Dessa relação, o resultado mais significativo está na média de frequência de 

uso de softwares de apresentação, onde os respondentes que apresentam uma hierarquia de 

valores menos voltados a abertura à mudanças, com uma amostra aproximada de 69 respondentes 

(N ≈ 69) têm uma média de utilização de 2,84, e os respondentes que apresentam valores mais 

voltados à abertura à mudanças (N ≈ 119), apresentam uma média de uso de 3,27 para essa 

mesma ferramenta tecnológica.  

 

Tabela 28: Perfil de valores x Perfil de uso da tecnologia 

Item/Dimensão 

Abertura à mudanças Conservação Autopromoção Autotranscendência 

Se parece 

+/- 

comigo 

N ≈ 69 

Se parece 

muito 

comigo 

N ≈ 119 

Não se 

parece 

nada 

comigo 

N ≈ 93 

Se 

parece 

muito 

comigo 

N ≈ 94 

Não se 

parece 

nada 

comigo 

N ≈ 125 

Se 

parece 

+/- 

comigo 

N ≈ 18 

Se 

parece 

+/- 

comigo 

N ≈ 39 

Se parece 

muito 

comigo 

N ≈ 155 

Projetor de Multimídia     3,3071 2,8333   

Planilha eletrônica       2,3077 2,7697 

Processador de texto       2,9744 3,5696 

Softwares de apresentação 2,8382 3,2727       

E-book   2,2637 2,0213     

Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

 No caso da Dimensão Conservação, os resultados se mostram ainda menos 

representativos. A utilização de E-books, entre todas as ferramentas, mostrou a maior 

diferenciação de médias obtidas, já que a amostra com perfil mais conservador (N ≈ 94) 

apresenta uma frequência de uso um pouco maior do que os de perfil menos conservador (N ≈ 

93), sendo os seus resultados 2,0213 e 2,2637, respectivamente.  

Já na dimensão de Autopromoção, a diferença de perfil de uso mais significativa está no 

item de Projetor de multimídia, onde a amostra que apresenta um perfil que prioriza os valores 

relacionados a poder e realização (N ≈ 18) utiliza com menor frequência essa ferramenta do que 

os que não priorizam esses valores (N ≈ 125), sendo a média dos seus resultados 2,8333 e 3,3071, 

respectivamente.    
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 Por fim, para a dimensão Autotranscendência, as relações mais representativas estão nos 

resultados das médias da frequência de uso da planilha eletrônica e do Processador de texto. Os 

dados mostram que os respondentes que priorizam valores dessa dimensão (N ≈ 155), utilizam 

mais essas duas ferramentas do que os que priorizam menos esses valores (N ≈ 39). No caso do 

processador de texto, a média de uso é de 2,9744 para os que não priorizam, e de 3,5696, para os 

que priorizam. 

 Esses resultados mostram que a relação existente entre o perfil de uso da tecnologia e o 

perfil de hierarquia de valores é diminuta, ou seja, o fato de a amostra apresentar perfil de 

hierarquia de valores mais ou menos aderentes a qualquer uma das dimensões, não tem relação 

significativa com a utilização das ferramentas e tecnologias digitais aqui estudadas. 

 Em adição a isso, Bardi e Schwartz (2003) afirmam que em situações da vida real, os 

valores são apenas um dos muitos fatores que podem influenciar o comportamento, 

diferentemente dos estudos com simulações de situações hipotéticas, onde as pessoas querem agir 

de acordo com seus valores. Em situações de escolha, os valores são suscetíveis de vir à mente e 

influenciar as decisões, mas a maioria do comportamento é espontâneo. Nesse sentido, as pessoas 

tendem a se comportar de acordo com seus valores provavelmente pela necessidade de coerência 

entre seus valores e suas ações. Complementando essa ideia, Lima (2012, p. 31) diz que os 

valores atuam indiretamente sobre o comportamento humano por meio da ativação da norma 

pessoal como obrigação moral ante a ação. Com isso, entende-se que “as pressões normativas ou 

as normas podem ser mais determinantes do que os valores na predição do comportamento”. 

Buscando aprofundar o entendimento dos fatores comportamentais que influenciam o uso 

das novas tecnologias em sala de aula, alguns estudos esclarecem através da abordagem do 

contexto atual em que a educação está inserida, em razão das crescentes transformações 

ocasionadas pelo uso das tecnologias. A exemplo disso, Parasuraman (2000) assevera que as 

novas tecnologias estão agora se proliferando através das várias facetas da vida cotidiana em um 

ritmo muito mais rápido do que nunca. Corroborando com essa ideia, Coelho e Haguenauer 

(2004) afirmam que o fato de prover um volume inimaginável de informações em tempo real, o 

desenvolvimento tecnológico tem a capacidade de atender a várias necessidades cotidianas, 

fazendo com que a área educacional busque incorporar cada vez mais essas vantagens que a 

tecnologia oferece.  
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Professores e alunos devem assumir novas posturas no intuito de se adaptar às exigências 

de um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia. Vários fatores podem afetar um professor 

que demonstra mais resistência ao uso da tecnologia em sala de aula, como por exemplo, o fato 

de que a maioria deles foi formado dentro de uma perspectiva individualista e auto-suficiente.  

(COELHO; HAGUENAUER, 2004). 

No entanto, no questionário aplicado nesta pesquisa, foi realizada a seguinte pergunta 

composta no Bloco I de avaliação de Perfil de Uso da Tecnologia : Caso você NÃO se considere 

um usuário intensivo de tecnologias digitais em sua prática docente, qual o principal motivo 

poderia ser apontado como justificativa?. Para essa questão, as respostas mais frequentes foram, 

respectivamente: 

1- Falta de preparação e conhecimento técnico; 

2- A maioria dos recursos tecnológicos não se encaixa na metodologia e proposta da 

disciplina em que atua; 

3- Prefere diversificar os recursos disponíveis com as metodologias mais tradicionais; 

4- Limitações estruturais (suporte técnico, manutenção, falta de recursos por parte da 

Universidade). 

 

Por se tratar de uma questão aberta, esses fatores foram colocados também por docentes 

que utilizam de forma menos frequente os recursos tecnológicos digitais em estudo nesta 

pesquisa. A falta de preparação e de conhecimento técnico podem ser oriundos também da falta 

de capacitação e treinamento adequado para os profissionais que podem até ter os recursos 

disponíveis, porém, não sabem a forma apropriada de utilizá- los. Apesar de haver um programa 

direcionado a atualização pedagógica (PAP – Programa de Atualização Pedagógica), que prioriza 

a melhoria do ensino de graduação na UFRN.  

Contudo, Coelho e Haguenauer (2004) deixam claro o compromisso por parte do docente 

diante de toda a complexidade dessa nova conjuntura de desenvolvimento tecnológico, quando 

diz que os professores precisam empreender esforços para não só se inteirarem das formas de uso 

dessas ferramentas tecnológicas, mas também para identificar, nas potencialidades desses 

recursos, quais as implicações que as mesmas trarão à sua postura profissional, ao seu trabalho 

docente e ao seu papel como educador. Nesse sentido, cabe também ao professor procurar formas 
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de aproveitar esses recursos à sua prática pedagógica e incorporá- las para que passem a fazer 

parte do seu perfil profissional. 

Com relação às demais repostas apresentadas como fatores que influenciam os docentes 

pesquisados a não utilizarem os recursos de tecnologia digitais listados nesta pesquisa, percebe-se 

que há limitações ocasionadas não só por responsabilidade dos próprios docentes, mas também, 

por questões estruturais que cabem à Instituição e aos seus gestores a iniciativa de proporcionar a 

estrutura e capacitação adequadas para a atualização contínua das práticas pedagógicas nesse 

novo contexto de desenvolvimento tecnológico. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral deste estudo foi analisar as relações entre o perfil de uso da tecnologia e 

o perfil de valores dos docentes da UFRN, que vem a cada ano aumentando a sua demanda de 

cursos, número de alunos e, por sua vez, readequando o seu quadro docente no intuito de 

acompanhar as transformações contínuas provocadas pelo contexto de cenário globalizado e 

tecnologicamente avançado. Os benefícios dessas transformações na área da educação são 

confirmados por Coelho e Haguenauer (2004, p. 10) que afirmam que “o avanço da tecnologia se 

apresenta benéfico para a educação de um modo geral, até porque pode influenciar positivamente 

os professores, parte fundamental e imprescindível no processo de ensino-aprendizagem”.  

Como as pessoas são fortemente impactadas nesse processo de mudanças, surgem os 

novos significados que orientam a readequação do comportamento, orientada pelos valores 

individuais dos indivíduos que vivenciam a situação já que os valores pessoais são como um guia 

de ações e metas desejáveis que servem como princípios na vida de uma pessoa (Schwartz, 1995, 

p.93). A partir daí surge então a necessidade de entender as relações entre os aspectos 

tecnológicos e de valores pessoais.  

Com isso, os resultados desta pesquisa mostram que os docentes usam com frequência 

moderada os recursos tecnológicos como apoio pedagógico, estando entre os mais usados o 

computador e as ferramentas de edição de texto, seguidos de softwares de apresentação, 

projetores de multimídia e ambientes virtuais de aprendizagem. Os recursos menos utilizados 

identificados nesta pesquisa são o e-book e o armazenamento na nuvem. 

Foram identificados alguns fatores que dificultam a utilização mais frequente destes 

recursos, dentre eles a falta de conhecimento técnico, o fato dos recursos não se enquadrarem na 

proposta pedagógica da disciplina e a preferência pela diversificação entre recursos tradicionais e 

novas tecnologias foram os fatores de influência mais citados pelos pesquisados. 

Quando relacionados o perfil de uso da tecnologia e o perfil demográfico, observou-se 

que os mais jovens (até 25 anos de idade) e com maior grau de instrução utilizam mais 

frequentemente as novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem do que a amostra de 

faixa etária acima de 50 anos de idade e com menos grau de instrução. Observou-se ainda que a 

amostra que atua apenas na modalidade presencial utiliza menos as novas tecnologias do que a 

amostra que atua em ambas as modalidades (EAD e presencial), com exceção do uso do 
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computador em sala de aula, que os professores que atuam apenas na modalidade presencial 

demonstraram utilizar mais do que os mistos. 

No que se refere aos resultados dos valores pessoais, observou-se que os tipos 

motivacionais mais presentes entre a amostra foram os de Autodeterminação, Benevo lência e 

Hedonismo, enquanto que os menos priorizados foram os de Tradição, Realização e Poder. 

Quando confrontadas as dimensões de valores, os resultados se mostraram de acordo com a teoria 

motivacional de Schwartz (1992), pois as dimensões bipolares (Abertura à mudanças x 

Conservação e Autopromoção x Autotranscendência) apresentaram incongruência, enquanto que 

as dimensões adjacentes mostraram uma correlação mais forte entre elas. 

A relação entre o perfil de valores e o perfil de uso da tecnologia não apresentou índices 

significantes, mostrando que para a amostra estudada, não há relação significativa entre essas 

variáveis.  

 A principal contribuição desta pesquisa está na oportunidade de conhecimento dos 

valores, comportamentos, escolhas individuais, necessidades e adequabilidade da tecnologia dos 

docentes, por parte dos gestores acadêmicos da Universidade, podendo vir a colaborar com novas 

práticas para o progresso de métodos educacionais.  

Através deste estudo, cabe aos gestores educacionais, uma reflexão sobre os principais 

desafios e possíveis implicações que decorrem do encontro de gerações de docentes e a utilização 

adequada da tecnologia para um melhor planejamento das práticas pedagógicas.  

 Este trabalho permite entender ainda os fatores pelos quais os docentes não utilizam com 

frequência alguns dos recursos tecnológicos, levantando questões importantes acerca da estrutura 

da Universidade e da capacitação técnica para o uso adequado das tecnologias como apoio 

pedagógico no processo de ensino-aprendizagem. Com relação a isso, cabe aqui ainda uma 

reflexão por parte dos gestores com vistas à maior exploração dos programas de atualização que a 

Universidade oferece, como é o caso do PAP, que prioriza a melhoria do ensino de graduação na 

UFRN, percebe-se, a partir dos dados obtidos nesta pesquisa, que ainda há um público a ser 

explorado. Falta aos Gestores acadêmicos, identificar essa demanda e solicitar ao PAP as ações 

necessárias para a atualização e aprofundamento dos docentes, principalmente no que tange à 

necessidade de atualização para utilização adequada de recursos tecnológicos na prática docente. 

É importante analisar mais profundamente os fatores que influenciam os docentes 

pesquisados a não utilizarem os recursos de tecnologia digitais listados nesta pesquisa com maior 
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frequência, cabe uma análise mais aprofundada, em conjunto com os gestores acadêmicos, no 

intuito de avaliar mais profundamente estas causas, atendendo às necessidades de atualização 

pedagógica e oferecendo os subsídios necessários para o aprofundamento sobre o processo de 

planejamento na prática docente, e assim poder contribuir para a constante adequação da 

Universidade nas novas configurações que envolvem o cenário atual. 

 Esta pesquisa apresenta algumas limitações. Primeiramente, não foi utilizada uma questão 

sobre gênero no questionário de perfil demográfico, o que restringe a apreciação de um dos 

aspectos da pesquisa, porém, não a invalida, nem mesmo inviabiliza o alcance dos objetivos 

propostos no estudo. Recomenda-se, portanto, a utilização dessa variável em estudos posteriores 

que tratem da mesma temática. 

 Além disso, são escassos os estudos que tratam de perfil de valores associado ao perfil de 

uso da tecnologia, o que não permite uma robustez do referencial teórico utilizado nesta pesquisa. 

Por fim, os resultados podem apresentar-se diferentes quando aplicados em outras unidades de 

análise. 

 O presente estudo não pretende esgotar o assunto, por isso, como sugestões para futuras 

pesquisas, recomenda-se a realização de um estudo que analise mais densamente os fatores que 

podem influenciar na frequência de uso das tecnologias digitais entre os docentes da UFRN, a 

fim de complementar os resultados desta pesquisa e poder contribuir com o processo de tomada 

de decisão dos gestores acadêmicos.   

 Uma outra sugestão está na realização de estudos de valores mais específicos dentre a 

população em questão, como por exemplo, a possibilidade de identificar a hierarquia de valores 

dos docentes por departamentos, na tentativa de avaliar as possíveis diferenças de valores entre 

profissionais docentes de diversas áreas, e assim poder entender as especificidades que levam às 

ações e comportamentos de forma mais detalhada. 
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Apêndice A – Instrumento de Pesquisa 
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Apêndice B – Missing Values Analysis (MVA) 

 

Univariate Statistics 

 

N Mean Std. Deviation 

Missing No. of Extremes
a
 

 Count Percent Low High 

VAR00001 200 5,2300 0,83100 0 ,0 5 0 

VAR00002 200 2,2050 1,12217 0 ,0 0 0 

VAR00003 200 5,3250 0,93474 0 ,0 8 0 

VAR00004 200 3,9200 1,31615 0 ,0 0 0 

VAR00005 200 4,7400 1,11292 0 ,0 1 0 

VAR00006 200 4,7800 1,06171 0 ,0 2 0 

VAR00007 200 3,7700 1,58419 0 ,0 0 0 

VAR00008 200 5,2550 0,81443 0 ,0 5 0 

VAR00009 200 3,2700 1,50947 0 ,0 0 0 

VAR00010 200 4,4250 1,25389 0 ,0 19 0 

VAR00011 200 5,3050 0,79696 0 ,0 6 0 

VAR00012 200 5,2550 0,78297 0 ,0 5 0 

VAR00013 200 3,2700 1,42028 0 ,0 0 0 

VAR00014 200 4,1700 1,51080 0 ,0 0 0 

VAR00015 200 3,2450 1,36539 0 ,0 0 0 

VAR00016 200 4,1400 1,29568 0 ,0 0 0 

VAR00017 200 2,9400 1,35854 0 ,0 0 0 

VAR00018 200 5,2650 0,90491 0 ,0 8 0 

VAR00019 200 5,2450 0,92153 0 ,0 8 0 

VAR00020 200 3,4000 1,91004 0 ,0 0 0 

VAR00021 200 4,8250 1,18380 0 ,0 3 0 

VAR00022 200 5,0650 0,82106 0 ,0 8 0 

VAR00023 200 5,0850 0,97598 0 ,0 14 0 

VAR00024 200 3,1000 1,44584 0 ,0 0 0 

VAR00025 200 3,3350 1,31201 0 ,0 0 0 

VAR00026 200 3,9350 1,35646 0 ,0 0 0 

VAR00027 200 5,1750 0,71198 0 ,0 2 0 

VAR00028 200 4,9300 1,07278 0 ,0 20 0 
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VAR00029 200 5,2750 0,80162 0 ,0 5 0 

VAR00030 200 4,1400 1,34889 0 ,0 29 0 

VAR00031 200 5,1000 0,90781 0 ,0 13 0 

VAR00032 200 3,4350 1,48553 0 ,0 0 0 

VAR00033 200 4,4800 1,20284 0 ,0 14 0 

VAR00034 200 5,2050 0,86992 0 ,0 10 0 

VAR00035 200 4,5600 1,30573 0 ,0 8 0 

VAR00036 200 5,2800 0,86332 0 ,0 8 0 

VAR00037 200 4,3950 1,21505 0 ,0 17 0 

VAR00038 200 4,6650 1,18312 0 ,0 3 0 

VAR00039 200 3,8000 1,40351 0 ,0 0 0 

VAR00040 200 4,0800 1,29304 0 ,0 0 0 

a. Number of cases outside the range (Q1 - 1.5*IQR, Q3 + 1.5*IQR). 

 


