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Introdução

O que leva as pessoas a trabalharem e o que as 
mantêm trabalhando? O trabalho é uma necessidade 
para garantir a vida, não apenas em termos de prover os 
recursos básicos para a sobrevivência, mas também 
como meio de satisfazer às necessidades humanas 
apontadas por Maslow (citado por Spector, 2006), 
quais sejam, as necessidades de: Segurança, 
Associação, Estima e Autorealização. E o que mantém 
as pessoas trabalhando em uma determinada 
organização é a capacidade de esta atender às 
necessidades básicas de seus funcionários, o que pode 
ser tido como a compatibilidade entre os valores da 
organização e os valores das pessoas que a compõem.

Os valores humanos, do ponto de vista de Rokeach 
(1973) são transformações das necessidades. Os 
valores são aquilo que interessa às pessoas [1], o que 
determina seus objetivos [2]. Tais definições sobre os 
valores humanos apontam para a importância de 
conhecer os valores das pessoas para compreender a 
sua motivação quando estes estão relacionados ao 
trabalho que executam. 

O desempenho de funcionários no trabalho, as 
realizações importantes que possam exercer, além de 
sua saúde e longevidade dependem de algumas 
variáveis que são peculiares a cada indivíduo enquanto 
exercendo suas atividades laborais. Por exemplo, 
considera-se essencial a satisfação que sente no seu 
ambiente de trabalho, seu compromisso ou os 
sentimentos de associação que tem para com a 
organização e as emoções positivas e negativas 
experimentadas no trabalho, tais como raiva por um 

tratamento injusto ou a alegria de ver seu trabalho 
reconhecido.  

Estas são facetas ou os diferentes aspectos de um 
trabalho. As facetas do trabalho mais comuns são: o 
salário, as oportunidades de progredir, os benefícios; a 
supervisão, os companheiros de trabalho e as condições 
de trabalho; a natureza do trabalho, a comunicação e a 
segurança [3]. Reconhece-se que as pessoas não 
gostam igualmente de todos os aspectos de seu 
trabalho. Cada um destes aspectos corresponde ou não 
ao que o indivíduo prioriza como sendo importante 
para sua vida.

Os valores são princípios guia para a vida, o que se 
considera como desejável. Uma forma de se pesquisar 
a relação das pessoas com seu trabalho, portanto, é 
através da informação sobre quais são os valores que 
detêm que influenciam o seu comportamento no 
trabalho. Rokeach (1973) considera que todas as 
pessoas possuem um sistema de valores que estão 
hierarquicamente organizados [4]. 

Ros, Schwartz e Surkiss (1999, citados por Porto & 
Tamayo, 2008) avaliam os valores do trabalho como 
expressões dos valores gerais em um contexto 
específico [5]. 

A teoria de Schwartz foi validada empiricamente 
por Sagiv e Schwartz (1995) em mais de 40 países do 
mundo inteiro. Tal teoria estabelece 10 tipos 
motivacionais agrupados em duas dimensões bipolares 
denominadas de: autotranscendência versus 
autopromoção e abertura para mudanças versus
conservadorismo. Na primeira há uma contraposição 
entre a busca do bem-estar da humanidade e das 
pessoas próximas, e a busca de sucesso pessoal e 



poder. Na segunda dimensão existe a dicotomia entre a 
busca de restrição pessoal em prol da estabilidade do 
grupo e a busca de independência e autonomia [6]. 

Porto e Tamayo (2008) basearam-se no estudo de 
Ros, Schwartz e Surkiss (1999) para construir um 
instrumento de medida e validá-lo para o Brasil. Estes 
autores observaram a literatura sobre valores do 
trabalho e encontraram valores que refletiam a 
estrutura dos valores do trabalho como inseridas em 
três dimensões da estrutura proposta por Schwartz e 
Bilsky (1990). O quarto tipo motivacional foi 
encontrado através de um instrumento validado e 
submetido a análise fatorial exploratória e ao SSA 
(Smallest Space Analysis, ou simplesmente Análise do 
Menor Espaço) [7].

Esta análise apoiou a existência de quatro fatores ou 
dimensões latentes que refletem:

(1) Valores Intrínsecos, associados a metas obtidas 
pelo conteúdo do próprio trabalho; 

(2) Valores Extrínsecos, ligados a metas obtidas 
pelos resultados do trabalho; 

(3) Valores Sociais, relativos à busca de metas 
relacionais e 

(4) Valores de Estima, referindo-se à busca de 
poder e prestígio por meio do trabalho.  

A dinâmica bipolar opõe valores Intrínsecos a 
Valores Extrínsecos e Valores Sociais a Valores de 
Estima. O resultado dessa análise apoiou portanto o uso 
da estrutura de valores de Schwartz (1994) para a 
compreensão dos valores do trabalho.  A partir dessa 
verificação, Porto e Tamayo (2008) construíram e 
validaram a Escala de Valores Relativos ao Trabalho 
(EVT) para a realidade brasileira. Estes autores 
definem a EVT como uma forma de avaliar “princípios 
ou crenças sobre metas ou recompensas desejáveis, 
hierarquicamente organizados, que as pessoas buscam 
por meio do trabalho e que guiam as suas avaliações 
sobre os resultados e o contexto laboral, bem como o 
seu comportamento e a escolha de alternativas relativas 
ao trabalho”.

A EVT foi utilizada na presente pesquisa para os 
fins a que se propõe, qual seja, o de conhecer quais os 
valores que guiam o comportamento de professores e 
funcionários da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, 
bem como o tipo motivacional em que se enquadram. 
Passa-se a seguir a expor o delineamento dessa 
pesquisa bem como os resultados obtidos. 

Material e Métodos

A. Participantes
Participaram voluntária e anonimamente dessa 

pesquisa 78 trabalhadores da UAST sendo 41 
professores e 35 técnicos administrativos. Destes, 64% 
são do sexo masculino, 59% são casados, 31% solteiros 

e uma pessoa divorciada. A idade média dos 
respondentes era de 36 anos. A Tabela 1 mostra a 
discriminação por cargos.  
B. Instrumento

Foi utilizada a Escala De Valores Relativos ao 
Trabalho (EVT) composta de 45 itens agrupados em 
quatro fatores conforme mostra o Tabela 2. Foram 
adicionados ao questionário algumas variáveis sociais 
de interesse. 
C. Procedimento

Os questionários foram aplicados por alunos da 
UAST a professores e funcionários encontrados  
aleatoriamente em seu local de trabalho, tendo sido 
contemplado os três turnos de funcionamento da 
instituição. A aplicação foi em geral feita 
individualmente ou respondida via internet. Os 
participantes relataram não ter encontrado dificuldades 
em responder, tomando cerca de 10 minutos de seu 
tempo. 

Resultados e discussões

Para estabelecer a hierarquia de valores relativos ao 
trabalho do grupo, calculou-se a média das respostas 
obtidas levando em consideração os quatro fatores da 
EVT. Neste processo os seguintes resultados foram 
obtidos:

Fator 1 – Realização no Trabalho. A média de 
respostas para este fator foi de 314,2.

Fator 2 – Relações Sociais. O cálculo apontou uma
média de resposta de 304 para este fator.

Fator 3 – Prestígio. A média de respostas referente 
as perguntas deste fator foi de 216,36.

Fator 4 – Estabilidade. Neste fator a média de 
respostas foi igual a 320.

Com base nestes dados, pode-se perceber que o 
grupo de professores e funcionários da UAST/UFRPE
tem a estabilidade como o princípio orientador da sua 
vida no trabalho, seguido pela realização no trabalho, 
pelas relações sociais e pelo prestígio.

Conclusão

Pode-se concluir que o grupo participante da 
pesquisa busca mais fortemente pela independência, 
pela estabilidade e pelo prazer no trabalho. Sendo que o 
sucesso e poder de influência não representam tanta 
importância na vida destes profissionais.

Este público buscará sempre por oportunidades de 
trabalho que possam promover a sua autonomia, 
segurança financeira e o prazer em desempenhar suas 
funções, pois estes são os princípios que orientam a sua 
vida no trabalho.
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Anexos

Tabela 1. Discriminação dos entrevistados por cargo.
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid             Professor
                       Funcionário
                    Total

41
35
76

52,6
44,9
97,4

53,9
46,1

100,0

53,9
100,0

Missing         System 2 2,6
Total 78 100,0

Tabela 2. Fatores, definições e indices de previsão da EVT.

Denominações Definições Itens representantes no 
questionário

Índices de precisão

Realização no trabalho Busca de prazer, estimulação e 
independência de pensamento 
e ação no trabalho.

10, 13, 39, 16, 24, 7, 30, 5, 12, 
14, 44, 40, 4, 41 e 8.
Total: 15 itens

0,88

Relações Sociais Busca de ralçoes sociais 
positivas no trabalho e de 
contribuição para a sociedade 
por meio do trabalho.

36, 20, 29, 3, 19, 28, 45, 23, 
26, 32, 11 e 21.
Total: 12 itens

0,88

Prestígio Busca do exercício da 
influência sobre outras 
pessoas e do sucesso no 
trabalho.

42, 25, 33, 22, 27, 17, 34, 31, 
6, 15 e 38.
Total 11 itens

0,87

Estabilidade Busca de segurança e 
estabilidade financeira por 
meio do trabalho.

1, 43, 9, 2, 18, 35, 38.
Total: 7 itens

0,81


