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O que eu desejaria aos jovens de minha terra, que se dedicarão à Ciência? 

Primeiro de tudo – coerência. Desta condição muito importante para um 

trabalho científico frutífero, eu não posso falar sem emoção. Coerência, 

coerência, e de novo coerência. Desde o começo, inculquem em si mesmos 

o hábito da coerência estrita na aquisição do conhecimento. Aprendam o 

ABC da ciência antes de tentar escalar seus píncaros. Nunca embarquem no 

que vem depois sem ter dominado o que vem antes. Nunca tentem ocultar as 

lacunas de seu conhecimento, mesmo pelas especulações e hipóteses mais 

audaciosas. Não importa quanto essa bolha de ilusão possa deleitar os olhos 

pela profusão de cores, ela com certeza explodirá, e a vocês não restará nada 

além de confusão. 

Desenvolvam em si mesmos a contenção e a paciência. Nunca evitem as 

tarefas árduas da Ciência. Estudem, comparem, acumulem fatos. Não 

importa quão perfeita a asa de um pássaro possa parecer, ela nunca poderia 

fazer o pássaro voar sem o suporte do ar. Os fatos são o ar dos cientistas. 

Sem eles vocês nunca serão capazes de alçar vôo, sem eles suas “teorias” 

serão estéreis. Mas ao estudar, experimentar e observar, façam o possível 

para chegarem embaixo da pele dos fatos. Não se tornem armazenadores de 

fatos. Tentem penetrar nos segredos de sua origem. Busquem 

persistentemente as regras que os governam. 

A segunda coisa é a modéstia. Nunca pensem que vocês sabem tudo. Não 

importa quão alto seja seu conceito, tenham sempre a coragem de dizer a si 

mesmos: “Eu sou ignorante”. Não deixem que o orgulho os possua. Ele 

resultará em obstinação, quando vocês deveriam ser conciliatórios. Ele os 

levará a recusar conselho útil e ajuda amigável. Ele os privará da habilidade 

de serem objetivos. Na equipe na qual eu sou líder, tudo depende do 

ambiente. Todos nós estamos subordinados a uma causa comum e cada um 

faz sua parte. Conosco é quase impossível discernir o que é “meu” e o que é 

“seu”, mas, desse modo, nosso objetivo comum apenas ganha. 

A terceira coisa é paixão. Lembrem-se, a Ciência exige toda a sua vida. 

Mesmo que vocês tivessem duas vidas para dar, elas não seriam suficientes. 

A Ciência exige do homem o máximo esforço e a suprema paixão. Sejam 

apaixonados em seu trabalho e em suas pesquisas. 

I. P. Pavlov (1849-1936). UMA CARTA À JUVENTUDE 
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RESUMO 

 

A Faculdade Antonio Meneghetti possui o diferencial metodológico da FOIL (Formação 

Ontopsicológica Interdisciplinar Liderística), integrando o compromisso pedagógico de 

educar a pessoa a fazer e saber a si mesma, bem como valores relacionados à pessoa no 

sentido ontológico e no fazer. Esta pesquisa tem o enfoque na moralidade, tema que toca em 

aspectos essenciais da vida humana: a orientação da própria conduta, os valores norteadores 

do indivíduo, o modo de escolha e comportamento, a felicidade e autorrealização do homem, 

a arte de viver. Neste panorama, esta pesquisa tem por objetivo geral analisar se a proposta de 

formação da Faculdade Antonio Meneghetti, baseada nas premissas científicas da 

ontopsicologia, conduz ao desenvolvimento moral dos seus acadêmicos. Deste modo, é 

possível investigar o modo que o estudante, com formação direcionada pela pedagogia 

ontopsicológica, realiza e motiva suas escolhas morais e desempenha ações morais. Para 

tanto, foram aplicados quatro instrumentos de pesquisa: Questionário semi-estruturado sócio-

econômico, DIT-2, Inventário de Valores de Schwartz, Questionário sobre o modo de 

vivência dos estereótipos. Estes instrumentos foram aplicados na Faculdade Antonio 

Meneghetti e em outra Universidade - que serviu como Grupo de Controle-, aos acadêmicos 

do primeiro e último período do curso de administração. Os resultados da pesquisa indicam 

que a maioria dos formandos do curso de administração da Faculdade Antonio Meneghetti 

encontra-se no esquema mais avançado de desenvolvimento moral, denominado de pós-

convencional; também se identificou que os valores que a maioria dos acadêmicos formandos 

aderem estão relacionados às seguintes dimensões: a) em primeiro lugar, à abertura à 

mudança; b) em segundo lugar, aos valores ligados à autopromoção; c) seguido da 

autotranscendência e, por fim, d) a conservação. Finalmente, foi possível constatar, 

comparando os acadêmicos do primeiro período da AMF com os acadêmicos do último 

período do Grupo de Controle, que a vivência dos estereótipos entre os formandos da AMF é 

mais propensa à relativização dos estereótipos. Os resultados demonstram que a AMF 

apresenta uma proposta pedagógica que consente liberdade interior e efetiva formação moral 

aos seus acadêmicos. 

Palavras-chave: Desenvolvimento moral; ontopsicologia; formação humana. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Homo sum, humani nihil a me alienum puto”: “Sou humano e nada que é humano me 

é estranho”, disse Terêncio, para firmar o fundamento sistemático do humanismo clássico: o 

homem filantropo, responsável por si mesmo, que no esforço do auto-conhecimento, sem 

contradizer-se com seu entorno, prova uma elevação auto-consciente para afirmar: “Eu sou o 

outro, e o outro é eu.” (MENEGHETTI, 2007a, p. 9).  

Esta é uma introdução sobre pedagogia, uma pedagogia no seu sentido mais autêntico: 

um humano que educa a si mesmo ou outro humano a fazer e a saber a si mesmo, com o 

escopo do nascimento da verdade de dentro de si mesmo. Não se trata de procurar e 

reconhecer a si mesmo a partir do outro, mas sim, a partir da própria realidade única e 

irrepetível. Dá-se o reconhecendo de si mesmo como fenomenologia do espírito e se abre ao 

fato de existir na relação com os outros (o ambiente, a sociedade, a história, etc), pois o 

homem não existe isolado: “Cada homem é na medida em que os outros também existem.” 

(MENEGHETTI, 2010, p. 416).  

O homem nasceu para a vida, no entanto, o testemunho prático é o oposto: um homem 

irresoluto, frustrado, angustiado. A delimitação da presente pesquisa resulta da constatação de 

que pelos modos morais o homem pode determinar-se em falência ou em sucesso, existe uma 

questão de escolha moral. Neste contexto, abriu-se o problema que provocou esta pesquisa: 

Uma instituição de ensino, mediante a aplicação da metodologia ontopsicológica, pode 

contribuir na educação moral de um Eu lógico-histórico com capacidades e condutas 

vencedoras? 

 A ontopsicologia, trazida para o contexto universitário, introduz importante novidade:  

remove muitos dos referimentos psíquicos, sociais, pedagógicos consagrados pelo sistema e 

repropõe um novo baricentro, fundado na realidade constituída pela vida, vida como biologia, 

existência e semovência: o Em Si ôntico. 

Inspirado pelo modelo pedagógico da Faculdade Antonio Meneghetti, que tem o 

diferencial de ser conduzido pela metodologia FOIL (Formação Ontopsicológica 

Interdisciplinar Liderística), este trabalho abriu-se com o interesse de calcular os benefícios 

desta metodologia para o desenvolvimento moral, para a formação de valores e para a gestão 

da própria existência com sucesso por parte dos acadêmicos, como resultado desta formação 

humanista. 

 Esta pesquisa, então, tem o enfoque na moralidade, tema que toca aspectos essenciais 

da vida humana: a orientação da própria conduta, os valores norteadores, o modo de escolha e 
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comportamento, a felicidade e autorrealização do homem, a arte de viver. É uma ponderação 

moral considerar que uma escolha traz caudatária a si mesma uma série de necessárias 

consequências, lembrando ao homem a responsabilidade do viver. Em outras palavras, o 

discurso desta pesquisa procura constatar, através da Faculdade Antonio Meneghetti, 

contributos pedagógicos para que os acadêmicos cultivem o seu potencial para melhoria da 

própria eficiência. 

 No primeiro Capítulo é realizado um excurso teórico e revisão bibliográfica em 

trabalhos da área de sociologia e psicologia acerca da moralidade. São trabalhados oito 

autores: inicia-se pela sociologia com Durkheim, passando por Max Weber; entra-se na 

psicologia com Freud, passa-se por Skinner, evolui-se para a psicologia do desenvolvimento 

com Piaget, depois Kohlberg e Rest e, finalmente, são estudadas as novidades trazidas pela 

ciência ontopsicológica, estudando o pensamento de seu fundador, Antonio Meneghetti. No 

segundo Capítulo é apresentado o programa e métodos de estudo e no terceiro Capítulo é 

realizada a análise e interpretação dos resultados da pesquisa. 

 Neste percurso, pretende-se contribuir ao aumento da consciência do problema 

educativo e da passagem resolutiva a este problema, conduzindo à seguinte reflexão: uma 

forma de moral deve inevitavelmente conduzir a um modo de pedagogia ou de educação para 

a virtude? Trata-se de verificar se, pela educação, conduzida pela aplicação da técnica e 

metodologia científicas da ontopsicologia, é possível atingir um modo de aumentar a força 

das capacidades que imperam na vida humana, expandindo os atributos de seus beneficiários 

na mais elevada qualidade. 
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CAPÍTULO 1 – PANORAMA ANALÍTICO DA BIBLIOGRAFIA 

 

1.1 Émile Durkheim: o desenvolvimento moral e a sociedade 

 

 Émile Durkheim (1858-1917), nasceu na cidade de Épinal, região da Alsácia, na 

França, tendo sido aluno de Foustel de Coulanges e Émile Boutrox. É com Durkheim que a 

sociologia ingressa no mundo acadêmico e se firma como ciência. Ao tratar sobre moralidade, 

Durkheim entende que toda moralidade é imposta pelo grupo sobre o indivíduo e do adulto 

sobre a criança. Esta visão confronta com a de Piaget (2004), o qual via a autonomia da 

criança como forma de educação e de produção da racionalidade moral. O sistema de 

educação de Durkheim é baseado no modelo tradicional e adota métodos que são 

fundamentalmente de autoridade, divulgados em sua obra L`Education Morale, de 1925. 

 O problema da moral no alcance da sociologia em geral é tratado por Durkheim na 

obra A divisão do trabalho social, de 1893. Para tanto, Durkheim se ocupa com a função da 

divisão do trabalho no contexto das sociedades modernas. Durkheim (1999) explica que a 

sociedade passa por um processo de evolução, fruto da diferenciação social, onde a etapa 

inicial é denominada de “sociedade de solidariedade mecânica” e a etapa final de “sociedade 

de solidariedade orgânica”. O termo “solidariedade” indica os vínculos que agrupam os 

indivíduos em conjuntos sociais, ou seja, Durkheim procura identificar as formas consensuais 

de sentimento e de pensamento que influem sobre a conduta social, impulsionando a coesão e 

a unidade da coletividade. A solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica representam 

diferentes estratégias de integração dos indivíduos nos grupos ou instituições sociais, sendo 

que suas diferenças podem ser esquematizadas no quadro a seguir: 

 Solidariedade Mecânica Solidariedade Orgânica 

Laço de solidariedade Consciência coletiva Divisão do trabalho social 

Organização social Sociedades segmentadas Sociedades diferenciadas 

Tipo de direito Direito repressivo Direito restitutivo 

Quadro 1 – SELL, 2002, p. 139. 

 Em uma sociedade de solidariedade mecânica os indivíduos apresentam uma vida em 

comum por existir uma consciência coletiva muito forte, que une a todos, sendo que a idéia de 

grupo prevalece sobre a idéia de indivíduo. A consciência coletiva é assim definida por 

Durkheim (1999, p. 50): “um conjunto de crenças e sentimentos comuns à média dos 

membros de uma mesma sociedade, que forma um sistema determinado que possui vida 

própria.” Além disso, no tipo de solidariedade mecânica há prevalência do direito repressivo, 
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onde o direito tem como papel predominante a punição (sanção repressiva). A estrutura desta 

sociedade é caracterizada pela repetição de segmentos similares e homogênios, com um 

sistema social que tem vida própria, onde o crescimento dos membros da sociedade não leva a 

uma diferenciação superior das funções, mas na formação de um novo segmento. Para dar um 

exemplo, as comunidades indígenas ocupam novos territórios e formam novas aldeias, porém, 

o sistema social não se torna mais diferenciado, ele se mantém similar e homogênio, sem 

diferenciação ao que era no início. 

 Já a sociedade de solidariedade orgânica representa um novo processo de integração 

dos indivíduos na sociedade, onde há um processo de especialização das funções: a divisão 

social do trabalho (não apenas no setor econômico, mas também na vida política, cultural, 

educação, arte, que agora se constituem esferas separadas e com dinâmica própria). Na 

solidariedade orgânica o direito predominante é o restitutivo, onde o objetivo da lei e das 

penas é restabelecer a ordem das coisas, tirando o enfoque dado à punição, com uma sanção 

restitutiva: “O que distingue essa sanção é que ela não é expiatória, mas se reduz a uma 

simples restauração.” (DURKHEIM, 1999, p. 85). A divisão social do trabalho possui uma 

função moral, pois um indivíduo depende do outro, criando uma harmonia na solidariedade, 

como explica Durkheim (1999, p. 21): 

Somos levados, assim, a considerar a divisão do trabalho sob um novo aspecto. 

Nesse caso, de fato, os serviços econômicos que ela pode prestar são pouca coisa em 

comparação com o efeito moral que ela produz, e sua verdadeira função é criar entre 

duas ou várias pessoas um sentimento de solidariedade. Como quer que esse 

resultado seja obtido, é ela que suscita essas sociedades de amigos, e ela as marca 

com seu cunho. 

 No contexto da solidariedade orgânica, a consciência coletiva se enfraquece e o 

indivíduo apresenta maior autonomia, pois para pertencer à sociedade não precisa mais ter 

exatamente as mesmas ideias ou agir da mesma maneira que todos (consciência coletiva): o 

indivíduo tem consciência da própria individualidade. O outro lado é que, prevalecendo a 

consciência individual, aumenta o egoísmo, o que leva ao atrito entre indivíduos, 

comprometendo a coesão social. O egoísmo para Durkheim significa o excesso de liberdade, 

que gera a anomia (do grego a + nómos, significando ausência de normas). Anomia significa: 

“o egoísmo generalizado por falta de uma orientação moral.” (SELL, 2002, p. 158). 

 A avaliação de Durkheim é que falta à sociedade um conjunto de orientações morais 

para conduzir a conduta dos indivíduos, integrando-os harmonicamente na sociedade. 

Segundo Durkheim, para o homem ter um sentido na vida é preciso dar-lhe o sentido do dever 

e disciplina, função esta dos códigos morais. O enfraquecimento da religião é um dos fatores 

que contribuiu para a anomia. Na sociedade moderna, porém, a religião deveria dar espaço à 
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razão, que, no entanto, ainda não estava fornecendo tal resposta ou, como indica Durkheim: 

“ainda não havia fabricado novos deuses (valores) que substituíssem os antigos.” (SELL, 

2002, p. 158). Quem deveria conferir os valores morais para reger as condutas individuais não 

deveria ser a sociologia, mas a própria sociedade. 

Apesar do culto ao indivíduo na sociedade moderna, o vínculo social permanece 

fortalecido, sendo que a atividade especializada que o indivíduo realiza não é completamente 

sua, como explica Durkheim (1999, p. 427): “É a sociedade, é a raça que agem nele e por ele; 

ele é tão-só o intermediário pelo qual elas se realizam. Sua liberdade é apenas aparente e sua 

personalidade, de empréstimo.” 

 Deste exame, constata-se que em Durkheim é possível ressaltar dois tipos de morais: 

a) primeiro, aquela moral do tipo coletivo, onde o primeiro dever é de se conformar ao 

coletivo como condição para a coesão da sociedade, ou seja, diminui-se o tom de 

pessoalidade, apregoa-se que as crenças ou práticas nunca devem ser pessoais, constituindo 

uma solidariedade mecânica; b) segundo, a regra que manda as pessoas se especializarem 

como condição para a coesão das sociedades, onde o equilíbrio se dá pela divisão do trabalho, 

sendo que o equilíbrio não depende mais da atração do semelhante pelo semelhante, mas pela 

diferenciação das pessoas, constituindo uma solidariedade orgânica. Observa-se, assim, que as 

regras morais podem ser divididas em dois gêneros: a) regras com sanção repressiva; b) 

regras com sanção restitutiva. 

Tanto na solidariedade mecânica como na solidariedade orgânica, o caráter moral das 

regras é fundamental para manter a ordem social, ou seja, conduzem a um mesmo fim por 

caminhos opostos. Sobre a moralidade, expressa Durkheim (1999, p. 420):  

É moral, pode-se dizer, tudo o que é fonte de solidariedade, tudo o que força o 

homem a contar com outrem, a reger seus movimentos com base em outra coisa que 

não os impulsos do seu egoísmo, e a moralidade é tanto mais sólida quanto mais 

numerosos e mais fortes são esses vínculos. 

 Portanto, a moralidade para Durkheim (1999) constitui-se mais em um estado de 

dependência do que de liberdade, pois a essência da moral é tornar o indivíduo parte 

integrante de um todo e, assim, subtrair-lhe em parte sua liberdade pessoal. Na relação entre 

sociedade e moral, expressa Durkheim (1999, p. 421): “[...] o homem só é um ser moral 

porque vive em sociedade, pois a moralidade consiste em ser solidário de um grupo e varia de 

acordo com essa solidariedade.” A sociedade é condição necessária para a moral, ou seja, sem 

sociedade não existe a moral, sem vida social desaparece a vida moral. A moral, por sua vez, 

é uma das condições necessárias de existência da sociedade, pois a sociedade depende da 
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solidariedade para existir - porém, existem outras condições necessárias à sociedade que não 

estão no campo da moral.  

Para Durkheim (1999), a solidariedade orgânica é uma evolução moral em relação à 

solidariedade mecânica em razão de ser mais humana e mais racional, pois prende os sujeitos 

em atividades que concernem mais diretamente a eles, por não fazer dos seres humanos 

servidores de forças ideais e de natureza diferentes dos interesses dos homens. Na 

solidariedade orgânica as regras coercitivas não sufocam o livre exame pelo indivíduo, por 

serem mais dirigidas ao benefício do próprio homem. A divisão do trabalho não coloca em 

presença indivíduos, mas funções sociais, pois a sociedade está envolvida no jogo das funções 

sociais. Ao fazê-lo, a personalidade individual não diminui, porque a sociedade passa a 

desenvolver-se não em superfície, mas em profundidade.  

 

1.2 Max Weber: a ética e o espírito do capitalismo 

 

 Karl Emil Maximiliam Weber (1864-1920) nasceu em Erfurt na Alemanha, filho de 

um advogado, tendo seguido a carreira jurídica. Além de direito, estudou também filosofia, 

teologia, história e economia. Para estudar a ética no pensamento de Weber, diga-se de 

passagem, uma ética político-social, a obra de referência é A ética protestante e o espírito do 

capitalismo (1ª parte de 1904 e 2ª parte de 1905).  

 Nesta obra, Weber faz uma delimitação que não pode ser desprezada: ele relaciona um 

aspecto do capitalismo (a cultura capitalista) com um aspecto do protestantismo (a sua ética), 

com recorte em um tipo específico de protestantismo: o protestantismo ascético. Weber 

concebe a modalidade de relação entre o capitalismo e o protestantismo ascético como de 

duas visões que se reforçam entre si. 

 Para conceituar “espírito do capitalismo”, Weber (2004, p. 42-44) propõe uma 

descrição provisória a partir de diversas máximas de Benjamin Franklin, a seguir sintetizadas: 

a) “Lembra-te de que tempo é dinheiro.”; b) “Lembra-te de que o crédito é dinheiro.” c) 

“Lembra-te de que o dinheiro é de natureza prolífica, procriativa. O dinheiro pode gerar 

dinheiro e seu produto pode gerar mais, e assim por diante.” d) “Lembra-te deste refrão: ‘O 

bom pagador é dono da bolsa alheia.’” e) “As mais insignificantes ações que afetem o 

crédito de um homem devem ser consideradas.” f) “Guarda-te de pensar que tens tudo o que 

possuis e de viver de acordo com isto.” g) “Por seis libras anuais poderás ter o uso de cem 

libras, uma vez que sejas um homem de conhecida prudência e honestidade.” Todas estas 
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máximas são o exemplo vivo do espírito do capitalismo, o qual se revela como uma ética de 

vida, o ethos que é justamente o objeto de interesse de Weber (2004).  

 O ethos do capitalismo não significa se tornar uma pessoa avara, mas sim manter uma 

vida disciplinada ou ascética, de tal modo que o resultado das ações seja o lucro. A vida 

ascética, semelhante a dos monges, é executada pelo capitalista no trabalho. Não se trata de 

uma atitude mental que visa inescrupulosamente o lucro, a exemplo do capitão de mar 

holandês que “por ganância estava disposto a varar o inferno, mesmo que dali saísse com as 

velas em chamas.” (WEBER, 2004, p. 36). 

 Este tipo de ética não aparece por acaso, na verdade, teve de lutar pela sua supremacia 

no transcurso da história. Pensando-se na Antiguidade ou na Idade Média, onde existia um 

outro ethos, as ideias como a de Benjamin Franklin seriam rejeitadas como avareza, como 

falta de auto-respeito. O obstáculo ao espírito capitalista advém da atitude mental típica dos 

tempos pré-capitalistas, o tradicionalismo. Na ética do tradicionalismo, como explica Weber 

(2004, p. 53): “o ser humano não quer ‘por natureza’ ganhar dinheiro e sempre mais dinheiro, 

mas simplesmente viver, viver do modo como está habituado a viver e ganhar o necessário 

para tanto.” 

 A primeira contribuição para superação do tradicionalismo e construção do espírito do 

capitalismo adveio com Martinho Lutero e sua concepção de “vocação” (Beruf, em alemão; 

calling, em inglês). Para Lutero, quanto mais as pessoas se identificassem com suas tarefas 

profissionais como uma tarefa ordenada ou sugerida por Deus, uma vocação, e as cumprissem 

com disciplina, no mais alto grau permitido pela atividade moral do indivíduo, mais aptas 

estariam para a salvação.  

Todos os ramos do Protestantismo aderiram a este dogma central, que foi evoluído por 

religiões posteriores à reforma de Lutero (como o calvinismo, pietismo, metodismo, seitas 

anabatistas). Dentre estas, é a doutrina calvinista que melhor explica a relação entre a ética do 

protestantismo ascético e a cultura do capitalismo. 

O calvinismo segue a doutrina da predestinação, ou seja, todos os homens são pré-

destinados por Deus para a salvação ou para a condenação, tudo depende de Deus. O homem, 

para saber se está destinado à salvação ou não, pode encontrar indícios através dos frutos de 

seu trabalho. Esta ética do trabalho, ainda que com fundamentos religiosos, forneceu o 

impulso indispensável para a origem da conduta de vida capitalista: a procura do lucro, 

mediante trabalho metódico e racional.  

Na vida ocidental, ainda que a religião tenha se enfraquecido, a ética do trabalho se 

expandiu e se proliferou de modo que, com o tempo, houve o gradual desprendimento entre a 
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busca do lucro e a religião. Em síntese, observou-se a transição da ascese monástica à ascese 

da vida profissional, sendo que tal moralidade intramundana contribuiu para edificar a ordem 

econômica capitalista, que hoje se impõe com pressão sobre o estilo de vida de todas as 

pessoas que nascem nesta engrenagem. A ética social da cultura capitalista é: “O ser humano 

em função do ganho como finalidade da vida, não mais o ganho em função do ser humano 

como meio destinado a satisfazer suas necessidades materiais.” (WEBER, 2004, p. 46) 

O protestantismo ascético, além desta influência para a origem do capitalismo, 

também favoreceu a racionalização da vida, ou seja, uma vida metódica, dedicada ao 

trabalho, de modo disciplinado e ordenado. Quando a motivação religiosa do trabalho em 

busca da riqueza desaparece, e quando se determina categórica esta racionalização da vida, a 

sociedade progrediu ao máximo de racionalização: a racionalização da dominação do mundo. 

A partir deste processo, a vida das pessoas estaria movida pelo sistema econômico, 

concretizando o desencantamento do mundo (Entzauberung der Welt). 

Por conseqüência, a sociedade se torna secularizada, há separação entre Estado e 

Igreja, sendo que a legitimidade do poder político não possui mais fundamentos divinos, mas 

na própria capacidade humana de se organizar a partir de critérios racionais. O processo de 

intelectualização, então, é explicado pelos seguintes conceitos: racionalização, 

desencantamento do mundo e secularização. 

Weber, ao contrário dos entusiastas iluministas e do positivismo, adotava uma visão 

crítica sobre este progresso da razão, por entender que não leva necessariamente a um estágio 

superior de vida social e moral. O diagnóstico da modernidade para Weber é o homem que 

perde o sentido da vida e perde a liberdade. 

Perde o sentido da vida porque, para Weber, a religião, e não a ciência, tem a missão 

de fornecer ao homem respostas sobre o sentido último da existência, de fornecer a razão que 

explica de onde viemos e para onde vamos. Quanto a perda da liberdade, é observada 

considerando que o racionalismo penetrou também na economia e na política, resultando na 

“burocratização”, que pode ser chamada também de racionalização social. Por isso, segundo 

Weber (2004, p. 165), a busca dos bens materiais dos calvinistas acabaria aprisionando o 

homem em uma “jaula de ferro” (stahlhartes Gehäuse): 

Na opinião de Baxter, o cuidado com os bens exteriores devia pesar sobre os ombros 

de seu santo apenas ‘qual leve manto de que se pudesse despir a qualquer momento’. 

Quis o destino, porém, que o manto virasse uma rija crosta de aço (na célebre 

tradução de Parsons: iron cage = jaula de ferro). 

Então, se de um lado o homem se libertou das forças divinas e naturais, o homem de 

outro lado está preso na “jaula de ferro” criada pela racionalidade ocidental. O homem tem a 
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racionalidade dos meios, mas não a racionalidade dos fins, ou seja, de estabelecer um sentido 

à vida, como ressalta Weber (2004, p. 165): 

Pois a ascese, ao se transferir das celas dos mosteiros para a vida profissional, 

passou a dominar a moralidade intramundana e assim contribuiu [com sua parte] 

para edificar esse poderoso cosmos da ordem econômica moderna ligado aos 

pressupostos técnicos e econômicos da produção pela máquina, que hoje determina 

com pressão avassaladora o estilo de vida de todos os indivíduos que nascem dentro 

dessa engrenagem – não só dos economicamente ativos – e talvez continue a 

determinar até que cesse de queimar a última porção de combustível fóssil. 

Em síntese, Weber estuda a transição do ethos do tradicionalismo (ascese cristã das 

celas dos mosteiros) ao ethos econômico puritano (ascese profissional puritana) e deste ao 

ethos econômico burguês (ascese do trabalho profissional moderno), e conclui que o homem 

não vive uma moralidade superior, pois absolutizou o trabalho como um fim em si mesmo, o 

lucro como fim em si mesmo, perdendo o sentido da vida ou o sentido metafísico [que para 

Weber tem um significado ético-religioso], ainda mais porque o dever profissional não está 

associado aos valores espirituais supremos da cultura. A crítica de Weber (2004, p. 166) se 

traduz nas seguintes palavras: “Especialistas sem espírito, gozadores sem coração: esse Nada 

imagina ter chegado a um grau de humanidade nunca antes alcançado.” 

 

1.3 Sigmund Freud e a origem da moralidade 

 

 Sigmund Freud (1856-1939) nasceu em Freiberg, na Morávia, na época pertencente ao 

Império Austríaco, hoje situada na República Tcheca. Não é o escopo deste trabalho cobrir 

toda a dimensão da teoria psicanalítica e sua riqueza conceitual, a exemplo dos conceitos de 

inconsciente, do princípio do prazer/desprazer, das pulsões de vida e de morte, da repetição, 

do gozo, do desejo, das fantasias, do objeto perdido e alucinado, dos mecanismos de defesa, 

etc. O estudo será delimitado na teoria psicanalítica naquilo em que entra a moralidade. A 

teoria psicanalítica recorre ao complexo de édipo para explicar a origem da moralidade, 

ligando-a à concepção de Super-ego e de repressão. 

As etapas para se falar em moralidade em Freud são duas: a) a pré-moral, antes da 

constituição do super-ego, fase em que a criança é concebida como amoral, pois não possui 

restrição interna aos seus impulsos na direção ao prazer; b) a moral, que deriva do papel 

desempenhado pelos pais que, de fora, exigem e coíbem. Como se pode observar, não há no 

pensamento de Freud uma teoria do desenvolvimento moral propriamente dita.  

Para expor os lineamentos da moralidade na psicanálise, cumpre situar a mesma na 

estrutura do superego, que representa o sistema de valores e ideais tradicionais da sociedade 

que é transmitido à criança pelos pais e que é reforçado pelo sistema de recompensas e 
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castigos. Enquanto o id é o domínio do prazer; o ego o da realidade; o superego representa o 

ideal, como expressa Hall (1973, p. 49): “Sua preocupação principal é decidir se alguma coisa 

é certa ou errada, de modo a poder a pessoa agir em harmonia com os padrões morais 

autorizados pelos agentes da sociedade.” O superego é o resultado das reações da criança em 

relação ao sistema de obter recompensas e evitar punições, de modo que no superego se 

evidenciam dois subsistemas: a) a consciência
1
 – é onde se incorporam as punições recebidas 

pelas crianças devido quebras de normas, de sorte que a consciência pune a pessoa fazendo-a 

se sentir culpada; b) o ego-ideal– é onde se incorporam as ações que recebem a aprovação dos 

pais, ações estas que recompensam a pessoa fazendo-a se sentir orgulhosa. A incorporação 

das punições à consciência e das recompensas ao ego-ideal denomina-se introjeção. Quando o 

superego se estrutura há a substituição do controle dos pais pelo autocontrole. A satisfação do 

superego ocorre quando o ego se comporta moralmente. O superego luta pela perfeição, 

admira o idealismo e o heroísmo. Se o ego gera ações ou pensamentos contraditórios aos 

princípios morais, o superego gera sentimentos de culpa. 

O id, o ego e o superego compõem o modelo da mente humana segundo Freud. Neste 

conjunto, importa delimitar a dinâmica da personalidade no tocante ao aspecto moral tratado 

por Freud a partir da formação do superego. A ativação do sistema do superego se dá pelo 

mecanismo de identificação, onde, como dispõe Freud (1996, p. 41): “uma catexia do objeto 

foi substituída por uma identificação.” Pela identificação, o ego procura fazer com que o 

símbolo do processo primário (desencadeado pelo id) seja associado ao mundo externo, sendo 

que o mecanismo de identificação consiste nesta associação, sendo assim elucidado por Hall 

(1973, p. 62):  

Podemos agora definir a identificação como o método pelo qual a pessoa assume os 

papéis de outra, incorporando-os à sua própria personalidade. Ela aprende a reduzir 

a tensão, modelando seu comportamento de acordo com o da outra. 

As primeiras catexis de objeto da criança é a dos pais, que se fixam porque a criança é 

dependente dos pais ou de seus substitutos para satisfazer suas necessidades. Afora isso, os 

pais também são agentes disciplinadores, que ensinam um código moral e transmitem valores 

ideais e tradicionais. Pela identificação, a criança toma como modelo os pais, justamente 

porque eles parecem onipotentes, mais capazes de satisfazer os desejos, pelo menos nos 

primeiros anos. 

Os processos utilizados para inculcar a moralidade são: a recompensa quando a criança 

faz o bem, como um sorriso, um doce, etc; e a punição quando a criança faz o mal, como um 

                                                           
1
 Trata-se de um sentido moral de consciência, designada por Freud pelo termo conscience, em distinção do que 

é consciousness (percepção do que se passa ao redor do homem). Ver: FREUD, 1974. 
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olhar de reprovação, um castigo, etc. A criança, assim, aprende a identificar seu 

comportamento com as sanções e proibições aplicadas pelos pais. Deste modo, o ego-ideal 

constitui-se pelos ideais dos pais daquilo que é bom e pela consciência pelo que os pais 

entendem como reprovável. Neste processo de identificação da criança com os pais, o 

superego consegue acesso ao reservatório de energia do id (HALL, 1973). 

O superego está muitas vezes – mas nem sempre- em oposição ao id, pois o código 

moral é uma tentativa da sociedade controlar ou inibir os impulsos primitivos, especialmente 

os do sexo e da agressividade. Então, a pessoa virtuosa é aquela que inibe seus impulsos e a 

ruim aquela que favorece-os. O fundamento psicanalítico para o surgimento do superego 

obedece a dois fatores, assim citados por Freud (1996, p. 47): 

Um de natureza biológica e outro de natureza histórica, a saber: a duração 

prolongada, no homem, do desamparo e dependência de sua infância, e o fato de seu 

complexo de Édipo, cuja repressão demonstramos achar-se vinculada à interrupção 

do desenvolvimento libidinal pelo período de latência, e, assim ao início bifásico da 

vida sexual do homem. 

Para explicar de modo mais pormenorizado a origem do superego e da própria 

moralidade, convém situar os entendimentos dentro dos estágios mencionados por Freud para 

o desenvolvimento da criança. Estes estágios ocorrem durante os cinco primeiros anos de sua 

vida; depois disso, a dinâmica se estabiliza por cinco ou seis anos para retornar novamente 

com o advento da adolescência, estabilizando-se novamente na medida em que o adolescente 

vai se tornando adulto. O primeiro estágio é o oral, seguido do estágio anal, ao qual sucede o 

estágio fálico; segue o período de latência e, com o advento da adolescência, se estes impulsos 

pré-genitais (oral, anal, fálico) são bem distribuídos e sublimados pelo ego, a pessoa atinge o 

estágio final da maturidade, o estágio genital. A origem da moralidade situa-se no estágio 

fálico e se prolonga ao estágio genital.  

É no estágio fálico onde surgem sensações sexuais e de agressividade em relação aos 

órgãos genitais. É neste estágio que Freud passa a falar do complexo de Édipo. O complexo 

de Édipo surge no menino quando os desejos sexuais em relação à mãe se intensificam, sendo 

o pai entendido como um obstáculo, surgindo o desejo de livrar-se dele para ocupar lugar 

junto à mãe; a partir deste momento, a criança assume uma relação de ambivalência para com 

o pai, nas palavras de Freud: “Uma atitude ambivalente para com o pai e uma relação objetal 

de tipo unicamente afetuoso com a mãe constituem o conteúdo do complexo de Édipo 

positivo simples num menino.” (FREUD, 1996, p. 44-45). No caso da menina, o complexo se 

revela no desejo de possuir o pai e afastar a mãe. A história do complexo de Édipo se difere 

no menino e na menina, podendo ser lida a partir das obras de Freud O Ego e o Id, bem como 

na obra A Dissolução do Complexo de Édipo. 
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No menino, o desejo incestuoso pela mãe e seu ressentimento contra o pai produz 

conflitos, especialmente em relação ao pai. O menino passa a imaginar que seu pai, visto 

como rival, irá castigá-lo, sendo que o medo de punição é circunscrito à região dos genitais, 

posto que esta é a fonte dos desejos incestuosos. Ou seja, a criança imagina que o pai, ao 

castrá-lo, estaria cessando seus desejos incestuosos, gerando assim um forte medo da punição 

paterna. O medo da castração ou ansiedade de castração leva o menino a reprimir o desejo 

sexual em relação à mãe e a cessar a hostilidade em relação ao pai. A repressão aparece como 

um mecanismo de defesa do ego, em que uma escolha objetal, que provoca alarme, é expulsa 

da consciência por uma anti-catexis. Produz-se assim uma identificação do menino com o pai, 

identificação esta que funciona como uma satisfação substitutiva aos impulsos sexuais antes 

vividos em relação à mãe. A identificação representa o ponto culminante do processo de 

desenvolvimento do superego, sendo o superego o herdeiro do complexo de Édipo, a garantia 

contra o incesto e a agressão. 

Na menina, primeiro há a troca do seu objeto de amor da figura materna à figura 

paterna. Isso ocorre dependendo da reação da menina quando descobre que o homem possui 

um órgão sexual protuberante, enquanto ela tem no lugar uma cavidade, sendo esta uma 

descoberta traumática. A menina atribui culpa à mãe pela castração, transferindo seu amor ao 

pai, já que ele possui o órgão valorizado, porém, ela inveja o pai e outros homens. A “inveja 

do pênis” na menina (receio de que perdeu algo de valor) corresponde ao que o menino sentia 

como “medo ou ansiedade à castração” (receio de que pode perder algo de valor), sendo 

ambos denominados por Freud de complexo de castração. O complexo de castração inicia na 

menina o complexo de Édipo, onde é enfraquecida a catexis pela mãe e aparece a catexis pelo 

pai. A menina, porém, não irá reprimir este complexo de modo tão intenso quanto o menino. 

O fundamento psicológico das diferenças entre os sexos residiria nestas diferenças do 

desenvolvimento do complexo de Édipo e de castração. 

O comportamento da criança entre 3 a 5 anos é assinalado em grande parte pela 

operação do complexo de Édipo, o qual sofre a repressão aos 5 anos, apesar de sua força vital 

da personalidade se prolongar ao longo da vida: “As atitudes para com pessoas do sexo 

oposto e pessoas que representem autoridade são, em grande parte, condicionadas pelo 

complexo de Édipo.” (HALL, 1973, p. 69). 

A moral representa um incentivo à repressão, como dispõe Freud (1996, p. 48): “desde 

o início atribuímos às tendências morais e estéticas do ego a função de incentivar a 

repressão.” O ego-ideal aparece como um substituto de um anseio pelo pai e, assim, contém o 

germe para o surgimento de todas as religiões. Com efeito, como dispõe Freud (1996, p. 49): 



17 

 

“A religião, a moralidade e um senso social – os principais elementos do lado superior do 

homem- foram originalmente uma só e mesma coisa.” 

Enquanto a criança se desenvolve, o papel do pai é substituído por professores e outras 

autoridades, sendo que os comandos e proibições continuam poderosos no ego-ideal, 

prolongando-se a censura moral através da consciência (conscience), assim definida por Freud 

(1974, p. 90): 

A consciência é a percepção interna da rejeição de um determinado desejo a influir 

dentro de nós. A ênfase, contudo, é dada ao fato de esta rejeição não precisar apelar 

para nada mais em busca de apoio, de achar-se inteiramente ‘certa de si própria’. 

Isto é ainda mais claro no caso da consciência de culpa – a percepção da condenação 

interna de um ato pelo qual realizamos um determinado desejo. 

Esta atitude da consciência é similar àquela que os selvagens tinham para com os tabus, 

de modo que o nascimento da moralidade se encontra na consciência que a culpabilidade 

gerou no ser humano a partir de dois tabus fundamentais do totemismo: o tabu do parricídio e 

o tabu do incesto, os quais coincidem com os desejos recalcados no complexo de Édipo. As 

compreensões acima dispostas acerca do complexo de Édipo reforçam-se na leitura da obra 

Totem e Tabu, onde se encontra a resposta do surgimento da moralidade na história da 

sociedade humana. A palavra tabu é assim explicada por Freud (1974, p. 38):  

O significado de ‘tabu’, como vemos, diverge em dois sentidos contrários. Para nós 

significa, por um lado, ‘sagrado’, ‘consagrado’, e, por outro, ‘misterioso’, 

‘perigoso’, ‘proibido’, ‘impuro’. 

O tabu é algo que implica proibições e restrições. O que interessa a Freud (1974) é que 

os tabus são proibições que sujeitam os povos primitivos onde estes não possuem ideia do por 

quê desta proibição, sem ocorrer a ocasião de pensar nesta questão, submetendo-se às 

proibições como se fosse algo natural, convencendo-se de que qualquer violação justifica a 

mais severa punição. Freud (1974) lembra que:  

Wundt (1906, 308) descreve o tabu como o código de leis não escrito mais antigo do 

homem. É suposição geral que o tabu é mais antigo que os deuses e remonta a um 

período anterior à existência de qualquer espécie de religião. 

Para explicar a origem da moralidade, Freud reúne a) a interpretação psicanalítica do 

totem (animal totêmico como substitutivo do pai), onde na linguagem comum o totem é assim 

significado: “O que é um totem? Via de regra é um animal (comível e inofensivo, ou perigoso 

e temido) e mais raramente um vegetal ou um fenômeno natural (como a chuva ou a água), 

que mantém relação peculiar com todo o clã.” (FREUD, 1974, p. 21); b) com o fato da 

refeição totêmica - entre os primitivos, havia proibição de matar o animal totêmico, permitida 

apenas de tempos em tempos, em comunhão solene de todo o clã, onde se dividia a carne e o 
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sangue entre os membros do clã na refeição totêmica
2
; c) com as teorias darwinianas do 

estado primitivo da sociedade humana, a ser esclarecida a seguir. 

Explica Freud (1974) que Darwin, ao falar sobre o estado social dos homens primitivos, 

assinala que os homens viviam em pequenos grupos, onde um pai violento e ciumento 

guardava para si todas as fêmeas e expulsava os filhos na medida em que cresciam. Certo dia, 

os irmãos expulsos, que eram selvagens canibais, retornam juntos, matam e devoram o pai, 

colocando fim ao domínio patriarcal. O pai violento e ciumento foi o primeiro modelo de cada 

um dos irmãos. Ao devorá-lo, estes irmãos realizavam a identificação com ele, cada um 

adquirindo uma parte da força do pai. A refeição totêmica, portanto, seria como uma repetição 

e uma comemoração deste ato memorável e criminoso que, segundo Freud, iniciou a 

organização social, as restrições morais e a religião. Freud interpreta que os filhos odiavam o 

pai, que era um obstáculo ao seu anseio de realizar seus desejos sexuais, porém, também o 

amavam e admiravam. Depois de o terem devorado e matado, satisfeito o ódio e concluída a 

identificação, experimentam a afeição recalcada sob a forma de remorso. Sentiram então o 

sentimento de culpa, que coincidiu com o remorso sentido por todo o grupo e, então, o pai 

morto se tornou mais forte do que quando era vivo. Deste modo, anularam o próprio ato 

proibindo a morte do totem, sendo este um substitutivo do pai; além disso, renunciaram aos 

seus frutos abrindo mão da reivindicação às mulheres que agora tinham sido libertadas. Criou-

se, assim, os dois tabus fundamentais do totemismo: o tabu do parricídio e o tabu do incesto, 

os quais correspondem aos dois desejos reprimidos do complexo de Édipo e o começo da 

moralidade humana. 

São estes dois tabus que dão origem à moralidade: a) o tabu do parricídio, que protege o 

animal totêmico, funda-se no motivo emocional de que o pai foi eliminado e o ato não poderia 

ser desfeito; b) o tabu do incesto, tem uma base prática, pois os desejos sexuais não unem os 

homens, mas os dividem, e embora os irmãos tenham se reunido para matar o pai, agora era 

preciso conservar a força desta união, pois, do contrário, os irmãos, cada um querendo para si 

todas as mulheres, terminariam por eliminar a possibilidade de uma organização social. 

Institui-se a lei contra o incesto, onde todos, de igual modo, renunciavam às mulheres que 

desejavam e que tinham sido o motivo principal para se livrarem do pai. Da culpa gerada no 

sentimento filial originou-se a religião totêmica, onde o totem promete aos filhos a proteção, 

cuidado e indulgência, bem como uma autojustificação, pois os filhos também pensam que se 

o pai tivesse tratado eles como o totem os trata, jamais o teriam assassinado. Já a moralidade 

                                                           
2
 O totem e a refeição totêmica entre os primitivos expressam a mesma atitude emocional ambivalente que se 

verifica da criança no estágio fálico em relação ao pai, onde o admira e ao mesmo tempo o rejeita. 
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se baseia na proibição social contra o fratricídio, como garantia da vida de uns em relação aos 

outros, o que leva Freud (1974, p. 175) a asseverar:  

A sociedade estava agora baseada na cumplicidade do crime comum; a religião 

baseava-se no sentimento de culpa e no remorso a ele ligado; enquanto que a 

moralidade fundamentava-se parte nas exigências dessa sociedade e parte na 

penitência exigida pelo sentimento de culpa. 

 Destas considerações torna-se claro que do estudo do tabu primitivo Freud procura 

encontrar a relação entre as proibições do tabu com as proibições morais e as convenções que 

regem a organização humana. A consciência tabu, para Freud (1974), constitui a forma mais 

antiga da consciência moral, situando a moralidade como uma tentativa do homem buscar a 

compensação pela falta de satisfação de seus desejos. Por isso, assegura Freud (1974, p. 175): 

“Ao concluir, então, esta investigação excepcionalmente condensada, gostaria de insistir em 

que o resultado dela mostra que os começos da religião, da moral, da sociedade e da arte 

convergem para o complexo de Édipo.” 

 

1.4 Skinner, o Behaviorismo e a questão ética 

 

 Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) nasceu em 1904 em Susquehann, Pensilvânia, 

nos Estados Unidos. Após ler John Watson e Ivan Pavlov, Skinner decidiu estudar psicologia 

na Universidade de Harvard, em 1928, tendo se formado três anos mais tarde. Skinner foi o 

propositor do behaviorismo radical. 

O behaviorismo radical entende o comportamento do ser humano e dos outros 

organismos como uma interação entre estímulos do ambiente e respostas do organismo. 

Aparece assim o modelo de seleção por consequências, onde são as consequências quem irão 

causar o comportamento, e não o estímulo que antecede a resposta. É grande a inspiração de 

Skinner no modelo de “seleção natural” de Darwin, onde este sustenta que as contingências da 

natureza criam novas formas – e não uma mente criadora do universo. Pelo modelo de seleção 

por consequências, Skinner explica que a causa do comportamento é a história de eventos 

passados, ou seja, o comportamento não é explicado apenas por um evento que o antecedeu, 

mas pela história das consequências que esse comportamento causou a esse indivíduo ou à 

espécie em situações semelhantes no passado.  

A proposta da ética dentro da teoria do comportamentalismo é analisada em 

consideração ao repertório de usos e costumes que o indivíduo adquire do grupo onde vive. 

Na cultura está presente o controle ético, no qual são utilizados termos como “certo” e 

“errado”, “bom” e “ruim” como reforçadores condicionados ou aversivos condicionados. 

Implica dizer que os valores são relativos e não há verdade absoluta em relação aos juízos de 
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valor. Para Skinner, quando se fala em “melhorar” a condição humana ou o estilo de vida, 

avançar para um “melhor”, “progredir”, afinal, o que significaria algo “melhor”? O que é algo 

“bom” ou uma vida “boa” ou o “progresso”? Estes são todos juízos de valor, não são juízos de 

fato e, para interpretar um juízo de valor é preciso analisá-lo em função de seus efeitos 

reforçadores, conforme designa Skinner (1994, p. 308): “Geralmente se denomina o 

comportamento de um indivíduo bom ou certo na medida em que reforça outros membros do 

grupo, e mau ou errado na medida em que é aversivo.” Deste modo, a ética é um controle do 

indivíduo pelo grupo, compondo a principal técnica de controle pelo grupo (SKINNER, 1994, 

p. 308). Explica Skinner (1994, p. 309): 

Talvez os reforçadores generalizados mais comuns sejam os estímulos verbais 

“Bom”, “Certo”, “Mau” e “Errado”. São usados, juntamente com reforçadores 

condicionados e incondicionados como elogios, agradecimentos, carinhos, 

gratificações, favores, ameaças, repreensões, censuras e críticas, para modelar o 

comportamento do indivíduo. 

A classificação inicial do que é “bom” ou “mau”, “certo” ou “errado”, segundo 

Skinner (1994), ocorreu de modo acidental, onde um aspecto do comportamento que se 

relacionava com eventos reforçadores ou aversivo foi classificado assim pelo grupo, podendo 

ocorrer a hipótese curiosa de que, com o tempo, um comportamento continue sendo 

classificado como “bom” ou “mau” ainda que, pela mudança das condições, tenha deixado de 

ser originalmente reforçador ou aversivo. 

Um exemplo esclarece como se posiciona o behaviorismo radical em relação à ética. 

Segundo Skinner (1994, p. 402), a seguinte frase pode ser uma consequência reforçadora de 

natureza ética: “Você deve amar os seus semelhantes.” A consequência reforçadora se 

evidencia considerando que esta afirmação pode ser convertida em duas afirmações, assim 

transcritas por Skinner (1994, p. 402): “(1)- ‘A aprovação de seus amigos é positivamente 

reforçadora para você’ e (2) ‘amar seus amigos é aprovado pelo grupo do qual você é 

membro’”. São duas afirmações suscetíveis de demonstração científica, pelas consequências 

geradas. Este enunciado pode ser utilizado, inclusive, para coagir um indivíduo a se 

comportar de um modo assemelhando ao de “amar seus semelhantes”. A proposta ética pode 

ser uma previsão de consequências, como “o grupo ‘deve’ aprovar a honestidade porque 

assim seus membros estarão evitando fraudes” (SKINNER, 1994, p. 402). 

Segundo Skinner (1994), o mau comportamento, sendo acompanhado de uma 

estimulação aversiva condicionada, acaba provando um padrão emocional denominado de 

“vergonha”, de modo que parte do que sente são respostas de glândulas e músculos lisos que 

podem inclusive ser registradas pelo detector de mentiras. O detector de mentiras é possível 
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na medida em que mentir é algo frequentemente punido, condicionando assim o 

comportamento. 

Como já exposto, os procedimentos controladores para o que é “bom” ou “mau” são 

definidos nos seguintes termos: “O bom comportamento é reforçado, e o mau punido.” 

(SKINNER, 1994, p. 309). Torna-se claro, deste modo, que assim como cada grupo de 

pessoas tem sua própria carga genética e contingências naturais e sociais, o que é valor para 

um grupo pode não ser para outro, sendo que cada cultura tem seu próprio conjunto de 

valores.  

Os procedimentos controladores são realizados pelas agências de controle, nas 

palavras de Skinner (1994, p. 317):  

Dentro do grupo, entretanto, certas agências controladoras manipulam conjuntos 

particulares de variáveis. Essas agências são geralmente melhor organizadas que o 

grupo como um todo, e frequentemente operam com maior sucesso. 

As agências de controle são grupos de pessoas organizados de modo a manipular 

determinadas variáveis que agem sobre o comportamento de outras pessoas ou de pessoas da 

própria agência. As agências analisadas por Skinner na obra Ciência e comportamento 

humano são: governo, religião, psicoterapia, economia e educação. As agências realizam 

práticas de controle, entendidas como manipulação de estímulos, utilizando técnicas de 

reforço e de punição.  

A ética se insere no tema das agências de controle considerando que uma agência 

opera em consideração ao controle exercido por outras agências ou pelo grupo ético. A 

classificação dada pelo grupo ético a certos comportamentos pode ser apropriada de modo 

semelhante pelo governo, pela religião ou pela educação. Então, o que a ética chama de bom 

ou ruim o governo classifica como legal e ilegal; a religião chama de virtuoso e pecaminoso; 

e a educação chama de certo e errado. 

Ademais, nas palavras de Skinner (1994, p. 312): “Geralmente a ética se preocupa em 

justificar os procedimentos controladores em vez de meramente descrevê-los.” Por exemplo, 

algumas agências justificam seu poder recorrendo a valores: os governos dizem que 

promovem a justiça; a religião que promove a piedade e a salvação; a economia que gera 

riqueza; a educação que gera conhecimentos e habilidades; a psicoterapia que gera saúde 

mental. É interessante apontar o que Skinner (1994) entende por justiça, a qual é entendida 

como o ótimo balanceamento de consequências aversivas e reforçadoras, sendo que a justiça 

administra a punição, em outras palavras, um governo maximiza a justiça quando tem sucesso 

no balanceamento de consequências aversivas, para assim impedir a ocorrência de eventos 

aversivos. 
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A discussão sobre a ética conduz a uma outra reflexão: se a ciência do comportamento 

pode fornecer um meio mais apropriado para o controle. Adentra-se assim no tópico do 

planejamento cultural, onde Skinner reflete sobre as possibilidades de uma manipulação 

deliberada da cultura para produzir certos resultados em sociedade. Trata-se de responder à 

seguinte interrogação de Skinner (1994, p. 401):  

[...] uma ciência do comportamento humano pode ser capaz de dizer ao planejador 

que espécie de cultura deve estabelecer para produzir um dado resultado, mas poderá 

dizer-lhe que espécie de resultado deve produzir? 

Neste contexto, a ética é uma referência ao bem geral do grupo no presente e para o 

futuro, é o princípio que conserva o grupo a longo prazo, é principalmente uma questão do 

conflito entre consequências imediatas e remotas (SKINNER, 1987). Por exemplo, fazer sexo 

é algo reforçador, porém, em um mundo em que há o problema de elevada densidade 

demográfica, a reprodução pode trazer consequências aversivas a longo prazo e prejudiciais 

ao grupo, sendo papel da cultura selecionar práticas que favoreçam a sobrevivência do grupo. 

O que é bom para um nível de seleção pode ser ruim para outro nível, sendo que o que é 

“bom” ou “ruim” deve ser especificado dentro do nível de seleção. 

Dentro da ciência do comportamento, o critério para dizer se algo é “bom” ou “ruim” é 

a sobrevivência, a qual é o valor supremo da cultura. A cultura, segundo Skinner (1994), pode 

se prolongar no tempo como perecer. Uma cultura sobrevive se aqueles que a sustentam 

sobrevivem, o que depende de certas práticas de reforçamento, de modo que a cultura deve 

convencer os indivíduos a trabalharem pela sobrevivência dela. Então, o planejador da cultura 

deve planejar sem ter em vista seus valores pessoais, nem pelo bem dos outros, mas tendo em 

vista se a cultura funcionará. 

O fato do homem não ser livre é hipótese essencial ao behaviorismo para que se possa 

existir ciência. O próprio corpo humano é algo determinado por eventos anteriores em um 

processo genético, sendo que o determinismo se torna claro considerando o modelo de seleção 

por consequências, sendo categórico: “O ambiente determina o indivíduo mesmo quando este 

altera o ambiente.” (SKINNER, 1994, p. 419). Por isso, para Skinner (1994), é muito mais 

eficaz mudar a cultura, o ambiente, que mudar o indivíduo, até mesmo porque a cultura dura 

muito mais que o indivíduo, tendo um efeito reforçador muito maior, ou seja, para Skinner é 

necessário mudar de uma filosofia que dá ênfase ao indivíduo para outra que enfatize a cultura 

ou o grupo. Deste modo, sendo o comportamento humano controlado, determinado, não pode 

existir liberdade, responsabilidade ou ética nos sentidos conferidos pela filosofia clássica, 

sendo que o planejador da cultura deve ter por enfoque a sobrevivência da cultura. 
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Pode-se sintetizar, então, que a ética é um produto social. Está entre as causas do 

comportamento humano no contexto da teoria skinneriana: a criança nasce como membro da 

espécie humana, com determinada carga genética (variáveis filogenéticas); adquire um 

conjunto de comportamentos considerando as contingências às quais é exposta, tanto em 

relação ao meio físico quanto ao social (variáveis ontogenéticas e culturais). A ética se insere 

no plano das variáveis culturais que determinam o comportamento deste sujeito, funcionando 

como um condicionador de suas ações. A preocupação ética de Skinner dentro da ciência do 

comportamento é analisar as condições ambientais das quais o comportamento do indivíduo é 

função para planejar práticas culturais melhores, que promovam o bem individual, o bem 

maior para o maior número de pessoas e o bem da cultura, colocando como prioritário o valor 

da sobrevivência. 

 

1.5 Jean Piaget: o desenvolvimento moral e a noção de justiça 

  

Jean Piaget (1896-1980) nasceu na cidade de Neuchâtel, na Suíça e desde cedo revelou 

suas aptidões como pesquisador e, ao longo da carreira, sua vocação multidisciplinar incluiria, 

principalmente, a biologia, a filosofia, a matemática, a lógica, a epistemologia e a psicologia. 

A obra de Jean Piaget, em seu conjunto, possui um viés epistemológico, na medida em que 

sua teoria é uma teoria do conhecimento, buscando saber como o ser humano se organiza, se 

estrutura e explica o mundo em que vive. No campo da moralidade, Piaget se concentra no 

desenvolvimento do julgamento moral das crianças, tendo inclusive publicado uma obra sobre 

o tema, de 1932, intitulada O julgamento moral das crianças (The moral judgmentofthechild).  

O julgamento moral envolve as ideias e atitudes das crianças em relação às regras, à 

justiça, ao comportamento ético, etc. A moralidade assume o seguinte significado para Piaget 

(2004, p. 1, nossa tradução): “Toda moralidade consiste em um sistema de regras, e a essência 

de toda moralidade deve ser procurada no respeito que o indivíduo adquire por essas regras.”
3
 

Partindo desta definição, Piaget (2004), no domínio da psicologia infantil, tem como objetivo 

explicar “como” a mente da criança procede em relação a estas regras, no sentido da 

obediência e respeito. 

A maioria das regras morais que as crianças aprendem a respeitar são ensinadas pelos 

adultos. Qual a implicação disto? Que estas não são regras que, no momento de sua produção, 

visam diretamente às necessidades intrínsecas das crianças; trata-se de regras que são 

                                                           
3
 “All morality consists in a system of rules, and the essence of all morality is to be sought for in the respect 

which the individual acquires for these rules.” 
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ensinadas depois de prévio processamento e elaboração pelos adultos, após sucessões de 

gerações de adultos, ou seja, regras convenientes às necessidades dos adultos, não às 

necessidades das crianças (PIAGET, 2004). Como psicólogo, porém, Piaget não quer adotar 

como ponto de vista a consciência dos adultos, mas a moralidade da criança. Para tanto, 

Piaget toma como referência para suas pesquisas empíricas os jogos das crianças, onde as 

regras são elaboradas pelas crianças com uma mínima interferência dos adultos. Despertou 

grande interesse de Piaget o modo como as crianças chegam a entender e aceitar as regras dos 

jogos de bolinha de gude (para meninos) e o jogo da amarelinha (para as meninas). Os 

estágios de desenvolvimento moral são semelhantes nos dois casos e, para o presente estudo, 

delimita-se a explicação no jogo de bolinha de gude, por ressaltar mais claramente a teoria de 

Piaget. 

O método de investigação de Piaget foi a entrevista, onde ele perguntava às crianças o 

que elas achavam das regras do jogo, quais eram as regras, quem as fez, se elas poderiam 

alguma vez ser desobedecidas. Existem dois fenômenos particulares estudados por Piaget 

(2004): a) a prática das leis, ou seja, o caminho que as crianças efetivamente seguem para 

cumprir as regras; b) a consciência das leis, isto é, a ideia que as crianças formam das leis do 

jogo, se são algo de obrigatório e sacro ou algo que pode ser alterado de acordo com a 

vontade, em outros termos, se há heteronomia ou autonomia. 

No tocante à prática das leis, Piaget identificou quatro estágios de desenvolvimento das 

crianças: 

1- O primeiro estágio é aquele da criança em torno de 2 ou 3 anos, que não possui 

consciência de que os jogos possuem regras a serem obedecidas. Piaget (2004) notou que a 

criança rapidamente adota alguns padrões para lidar com as bolinhas de gude, ao que Piaget 

explica, em parte, por força de uma tendência já inata na criança em constituir rituais, em 

parte, pela reação da criança à repetição e à regularidade que se vê imersa na sua vida diária. 

Explica Piaget (2004, p. 16, nossa tradução): “Isto leva à formação de esquemas mais ou 

menos ritualizados, mas como o jogo é ainda puramente individual, podemos falar apenas de 

leis morais e não de verdadeiras leis coletivas.”
4
 

2- O segundo estágio, que ocorre entre 2 e 5 anos, é denominado de egocêntrico, e 

começa quando a criança tem exemplos do exterior de leis codificadas; porém, ainda que a 

criança imite o exemplo das crianças mais velhas de como jogar, ela continua jogando sozinha 

sem se preocupar em encontrar parceiros de jogo, sem se esforçar em ganhar quando joga 

                                                           
4
 “This leads to the formation of more or less ritualized schemas, but since play is still purely individual, one can 

only talk of motor rules and not of truly collective rules.” 
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com outras crianças, nem buscando unificar os diferentes modos de jogar. No entanto, a 

criança assimila o que vê a esquemas individuais e egocêntricos. O egocentrismo é assim 

definido por Piaget (2004, p. 16, nossa tradução): “Este duplo caracter, combinando a 

imitação dos outros com um uso puramente particular dos exemplos recebidos, nós 

designamos de egocentrismo.”
5
 

3- O terceiro estágio começa entre os 7 e 8 anos, e é denominado por Piaget como 

estágio de incipiente cooperação (stage of incipient cooperation). A criança, jogando com as 

outras crianças, percebe que todos devem obedecer às mesmas regras, atingindo um consenso 

sobre as regras através da imitação e da interação com as outras crianças. Os jogadores 

buscam vencer, se preocupando com a questão do controle mútuo e da unificação das leis. 

Fenômeno interessante é que, apesar disso, as crianças ainda não possuem de modo 

totalmente claro as regras em geral do jogo. 

4- O último estágio, que ocorre entre os 11 e 12 anos, é chamado de codificação das leis 

(codification of rules). As regras se tornam códigos, cada procedimento do jogo é fixado, e o 

atual código de leis observado é conhecido por toda a sociedade. 

Quanto à consciência das regras, Piaget (2004) descreve três estágios na evolução das 

atitudes das crianças:  

1- Na criança muito pequena, as regras não fazem parte do seu espaço de vida, ou seja, a 

criança não vincula suas ações às regras, o jogo é individual ainda quando ela jogue na 

presença dos outros; 

2- Depois que a criança se conscientiza da existência de regras, ela hipervaloriza as 

regras, considerando-as como imutáveis, sacras, intocáveis, advindas de autoridades adultas 

(da professora, do pai, de Deus), de modo que cada sugestão de alteração é entendida pela 

criança como transgressão, ainda que todos concordem em alterar;  

3- Por fim, a criança entende a lei como advinda do consenso mútuo, que a pessoa deve 

respeitar para manter a lealdade, mas que é possível alterar, desde que se tenha a opinião da 

maioria no seu lado. 

Outro aspecto do desenvolvimento moral analisado por Piaget foi o modo que as 

crianças respeitam as leis. Particularmente, Piaget (2004, p. 105, nossa tradução) se interessou 

pelas circunstâncias sob as quais o realismo moral ocorre, tendo conceituado realismo moral 

(moral realism) ao afirmar:  

                                                           
5
 “This dual character, combining imitation of others with a purely individual use of the examples received, we 

have designated by the term Egocentrism.” 
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Devemos chamar de realismo moral a tendência que a criança tem de considerar o 

dever e o valor correspondente a ele como auto-subsistente e independente da mente, 

como que impondo-se, quaisquer que sejam as circunstâncias em que o indivíduo 

possa se encontrar.
6
 

 Com o estudo do realismo moral, Piaget (2004) confirmou que existe na criança duas 

moralidades separadas (uma vez que existem dois tipos diferentes de respeito com relação às 

regras), havendo um estágio intermediário de moralidade entre ambas. Essas moralidades 

surgem de um processo formativo que, de um modo geral, desenvolve-se nas seguintes etapas: 

a) Moralidade da constrição ou da heteronomia - O primeiro processo é o da moral 

como constrição do adulto, que dá origem à heteronomia e ao realismo moral. Segundo Piaget 

(2004), a concepção de responsabilidade objetiva advém como resultado da constrição 

exercida pelo adulto sobre a criança, seja em regras impostas verbalmente (como não roubar, 

não segurar objetos quebráveis, etc) como materialmente (como raiva, castigos), o que para a 

criança constitui obrigações categóricas. A criança assim adquire o valor das necessidades 

rituais e do que é proibição, que tomam significados de tabus. Então, o realismo moral seria o 

resultado da constrição e das primitivas formas de respeito unilateral, sendo que esta forma de 

respeito é, na moralidade de constrição, a fonte da obrigação moral e do senso de dever. É 

deste modo que as regras e comandos são interiorizados e generalizados pela criança. Então, 

obrigações de falar a verdade, não roubar, etc, são deveres presentes para as crianças, mas que 

não emanam de sua própria mente, por serem comandos impostos pelos adultos (heteronomia 

– é direito o que advém da vontade do adulto). Pode ser resumida na frase: “Não é errado 

mentir ou roubar quando não somos castigados.” 

b) Estágio intermediário - a criança não obedece meramente os comandos do adulto, mas 

obedece a própria regra, generalizada e aplicada na sua forma original. Por exemplo, em certo 

momento do desenvolvimento a criança entende que a mentira é má em si mesma e que, 

mesmo se uma pessoa não for punida, não deve mentir. Porém, aqui, a autonomia ainda não 

está completamente presente, uma vez que há sempre uma regra que é imposta do exterior e 

não necessariamente como um produto da própria mente. Pode ser resumida na frase: “A 

mentira e o roubo são maus, independente de se ser punido.” 

c) Moralidade da autonomia - Como as relações entre os parentes e a criança não são 

apenas de constrição, há uma afeição mútua espontânea, que leva a criança a agir com 

generosidade e mesmo com auto-sacrifício. O bem é um produto da cooperação, então, a 

autonomia surge quando a criança descobre que a verdade é necessária para as relações de 

                                                           
6
 “We shall therefore call moral realism the tendency which the child has to regard duty and the value attaching 

to it as self-subsistent and independent of the mind, as imposing itself regardless of the circumstances in which 

the individual may find himself.” 
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simpatia e de respeito mútuo. Por isso, assegura Piaget (2004, p. 194, nossa tradução): 

“Reciprocidade aparece nesta conexão que determina o fator de autonomia.”
7
 Então, o 

respeito unilateral conduz à heteronomia; a reciprocidade conduz à autonomia, onde a pessoa 

sente a necessidade de tratar aos outros da mesma forma como gostaria de ser tratada. 

Um terceiro aspecto tratado por Piaget foi o da justiça e do castigo, enfocando 

especialmente na justiça enquanto um resultado direto da cooperação, objetivando definir se o 

senso de justiça, que é naturalmente capaz de ser reforçado pelos preceitos e exemplos 

práticos dos adultos, é ou não independente destas influências, e se requer algo mais para seu 

desenvolvimento que o respeito mútuo e a solidariedade encontrada entre as crianças. 

Tratando sobre a lei de justiça, explica Piaget (2004, p. 196, nossa tradução): “a lei de justiça 

é um tipo de condição imanente das relações sociais ou uma lei governando o equilíbrio das 

relações sociais.”
8
 

Segundo Piaget (2004), existem duas ideias diferentes de justiça: a) justiça retributiva – 

é a justiça em termos de prêmio e castigo, é definida pela correlação entre atos e sua 

retribuição, ou seja, dizemos que uma sentença é injustiça quando penaliza um inocente, 

recompensa um culpado, ou quando, em geral, falha ao distribuir a exata proporção do mérito 

ou punição; b) justiça distributiva - implica igualdade, de modo que dizemos que uma divisão 

é injusta quando favorece alguns em prejuízo de outros. 

Piaget (2004) explica que uma justiça igualitária se desenvolve com a idade da criança 

na medida em que diminui sua submissão à autoridade de um adulto, além de ter correlação 

com a solidariedade entre as crianças. A igualdade teria origem nos hábitos de reciprocidade 

peculiares ao respeito mútuo. Significa que o castigo expiatório - que é aquele que caminha 

junto com a constrição e regras de autoridade-, é algo aprendido pela criança na relação com o 

adulto, pois entre as crianças, o castigo que elas aplicam entre si é do tipo “por 

reciprocidade” – o castigo por reciprocidade caminha junto com a cooperação e regras de 

igualdade, em que a punição está contida nos resultados da ofensa cometida pela criança, 

especialmente no rompimento do laço social, de modo que a censura não precisa ser 

enfatizada em termos de punições dolorosas. 

Na sua pesquisa, Piaget (2004) identificou três estágios no desenvolvimento da noção 

de justiça: 

                                                           
7
 “Reciprocity seems in this connection to be the determining factor of autonomy.” 

8
 “the rule of justice is a sort of immanent condition of social relation-ships or a law governing their equilibrium. 

And as the solidarity between children grows we shall find this notion of justice gradually emerging in almost 

complete autonomy.” 
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1- Justiça ligada à autoridade do adulto - O primeiro estágio se estende até 7 ou 8 

anos, onde a justiça se liga à ética da autoridade, aquela do dever e obediência, onde a criança 

confunde o que é justo com o conteúdo estabelecido pela lei e na aceitação do castigo 

expiatório. No domínio da justiça retributiva, cada punição é aceita como legítima, como 

necessária, e como a essência da moralidade (se a mentira não é punida, a pessoa está 

autorizada a mentir). No domínio da justiça imanente, Piaget constatou que mais de três 

quarto das crianças abaixo de 8 anos acreditam em uma justiça automática que emana da 

natureza física e de objetos inanimados. Se há conflito entre obediência e igualdade, a criança 

prefere a obediência. No domínio da justiça entre as crianças, a necessidade de igualdade é 

sentida, porém, tem lugar apenas quando não entra em conflito com a autoridade. 

2- Justiça como igualitarismo progressivo (progressive equalitarianism) - No segundo 

estágio, entre 8 e 11 anos, há um progressivo desenvolvimento da autonomia e a primazia da 

igualdade sobre a autoridade, onde o castigo de reciprocidade tem primazia sobre o castigo 

expiatório. Então, se há um conflito entre autoridade e igualdade, o motivo da igualdade 

prevalece. No domínio da justiça retributiva, a ideia do castigo expiatório não é mais aceita 

com a mesma passividade de antes, sendo os únicos castigos aceitos como legítimos aqueles 

da reciprocidade. A crença em uma justiça imanente entra em declínio e a ação moral é 

procurada em si mesma, independente de prêmio ou punição. No domínio da justiça 

distributiva, a igualdade é a regra suprema, de modo que havendo conflito entre a punição e a 

igualdade, a igualdade tem primazia. No domínio da relação entre crianças, a importância da 

igualdade vai aumentando progressivamente com a evolução da idade. 

3- Justiça como equidade - No terceiro estágio, entre os 11 a 12 anos, na medida em que 

a igualdade vai sendo progressivamente relativizada, prevalece o sentimento de equidade na 

criança. No domínio da justiça retributiva, se expressa como a não aplicação da mesma 

punição a todos, mas levando em conta as circunstâncias particulares. No domínio da justiça 

distributiva, significa não pensar a lei como idêntica a todos, mas considerando as 

circunstâncias pessoais (como ajudar os mais novos, etc). 

A criança evolui sua concepção de justiça principalmente na relação com outras 

crianças, pois na relação com o adulto predomina o sentimento de dever; porém, o adulto 

também desempenha um papel enquanto pratica a reciprocidade com a criança, nos momentos 

em que ensina mais por exemplos que por preceitos. Significa que o adulto, apesar de ser 

necessário em um primeiro momento para a evolução moral da criança, não é ele próprio 

suficiente para criar o senso de justiça. Ocorre assim a diferenciação na criança entre o que é 

lei e o que é justo. 
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Implica considerar que o elo entre igualdade e solidariedade é um fenômeno psicológico 

universal, que não depende apenas de fatores políticos. Assim, é possível identificar dois tipos 

psicológicos de equilíbrio social: a) um baseado na constrição da idade, que exclui igualdade 

e solidariedade orgânica; b) outro baseado na cooperação.  

Assim, da transição da justiça ligada à ética da autoridade para a justiça ligada à ética do 

respeito mútuo, ou seja, da heteronomia para a autonomia, há o desenvolvimento da 

cooperação, da solidariedade entre iguais, o que caracteriza uma evolução da mentalidade 

racional. Deste modo, para Piaget, a fonte de justiça não é a autoridade, porque o 

desenvolvimento da justiça pressupõe a autonomia. A criança, enquanto predomina a 

heteronomia, vive um equilíbrio instável, na medida em que a heteronomia não consente com 

que sua personalidade cresça e se expanda inteiramente. Na medida em que a criança cresce, 

vai se tornando cada vez mais claro que a submissão de sua consciência à mente do adulto não 

é algo legítimo, ingressando assim no caminho da autonomia. Interessante que Piaget (2004), 

com estas observações sobre o desenvolvimento das crianças, compare que o fenômeno da 

condensação social descrito por Durkheim foi favorecido primeiro pela emancipação de uma 

geração por outra, um caminho da heteronomia à autonomia, de uma teocracia gerontocrática 

para o formato de uma democracia igualitária. Então, o adulto que está sob o domínio do 

respeito unilateral de um outro está se comportando como uma criança. 

 

1.6 Lawrence Kohlberg: uma teoria sobre o julgamento moral 

 

 Lawrence Kohlberg (1927-1987) lançou sua teoria do desenvolvimento moral em sua 

tese de doutorado na Universidade de Chicago, em 1958, onde, em um estudo longitudinal, 

entrevistou crianças e adolescentes de 10, 13 e 16 anos, identificando níveis e estágios de 

desenvolvimento moral (BIAGGIO, 1998). Em sua tese, Kohlberg demonstra que o 

desenvolvimento moral é um processo interativo que não depende da cultura, ou seja, pode 

ser descrito de modo universal, oferecendo uma teoria cognitivo-evolutiva de psicologia 

moral. O conceito de “moral”, em Kohlberg, se realiza em termos de universalidades, 

baseando-se no princípio de justiça e possui as seguintes características: a) a moralidade 

definida em seu caráter formal de raciocínio moral, não em termos de conteúdo moral; b) faz 

referência a juízos baseados em princípios morais universais, diferentes de implicações 

sociológicas do termo “moral” definido como normas ou regras. 
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 A teoria de Kohlberg (1992, p. 19, nossa tradução) inspira-se em justificativas 

filosóficas às questões morais, e ele próprio cita algumas passagens filosóficas provocadoras, 

ao asseverar:  

É provável que o leitor comece com a pergunta psicológica de Menon a Sócrates 

(em Menon de Platão): ‘Diga-me Sócrates, a virtude é algo que se pode ensinar ou 

vem dada pela prática? Ou não é nem um nem outro, senão uma aptidão natural ou 

instinto?’
9
 

Kohlberg entende que as questões filosóficas são o propulsor para o trabalho do 

psicólogo empenhado com o desenvolvimento moral, a exemplo de questões como: “O que é 

a virtude?”; “O que é a justiça?” Kohlberg apropria-se das palavras de Sócrates para 

interrogar-se: “O que é um homem virtuoso e o que é uma escola e sociedade virtuosas que 

educam homens virtuosos?”
10

 (SÓCRATES apud KOHLBERG, 1992, p. 20, nossa tradução). 

Kohlberg responde a esta pergunta seguindo o pensamento de Sócrates, Kant, John Dewey e 

Piaget, ao asseverar que a primeira virtude de uma pessoa, escola ou sociedade é a justiça, e 

acrescenta que a justiça deve ser interpretada em uma forma democrática como igual respeito 

por todas as pessoas. 

 Kohlberg (1992, p. 21, nossa tradução) define que a justiça democrática é uma 

resposta à seguinte pergunta deontológica: “Quais são os direitos das pessoas e que deveres 

trazem consigo estes direitos?”
11

 Esta pergunta, em seguida, conduz a uma pergunta 

teleológica: “Qual é a finalidade da vida de uma pessoa ou de uma escola ou da existência da 

sociedade?”
12

 (KOHLBERG, 1992, p. 21, nossa tradução). A resposta de Kohlberg é a mesma 

de John Dewey e de Aristóteles, para quem o objetivo da educação e da vida cívica são três: o 

desenvolvimento intelectual, moral e individual. 

Segundo Kohlberg (1992), a estrutura essencial da moralidade é uma estrutura de 

justiça. As situações morais são de conflito de perspectivas ou interesses; os princípios de 

justiça são conceitos para resolver estes conflitos, para dar a cada um o que lhe é devido. 

Kohlberg (1992, p. 196-197, nossa tradução) assim define a justiça:  

Em definitivo, a parte central da justiça é a distribuição dos direitos e deveres 

regulados por conceitos de igualdade e reciprocidade. A justiça admitida como um 

equilíbrio corresponde ao equilíbrio estrutural em movimento descrito por Piaget 

sobre a lógica (1967). A justiça é a lógica normativa, o equilíbrio das ações e 

relações sociais.
13

 

                                                           
9
 “Es probable que el lector empiece con la pregunta psicológica de Menón a Socrates (en Menón de Platón): 

‘Dime, Sócrates, ¿es la virtude algo que se puede enseñar o viene dado con la práctica? ¿O no es ni lo uno ni lo 

otro sino más bien una aptitud natural o instinto?’” 
10

 “¿Qué es un hombre virtuoso y qué son una escuela y sociedad virtuosas que educan hombres virtuosos?” 
11

 “¿Cuáles son los derechos de la gente y qué deberes traen consigo esos derechos?” 
12

 “¿Cuál es la finalidade de la vida de una persona o de una escuola o de la existencial de la sociedad?” 
13

 “En definitiva la parte central de la justicia es la distribuición de los derechos y deberes regulados por 

conceptos de igualdad y reciprocidad. La justicia admitida como un equilíbrio corresponde al equilíbrio 
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Para Kohlberg (1992), o que há de mais distintivo e fundamentalmente moral em um 

sujeito é o seu sentido de justiça. Assim, Kohlberg conduzia sua pesquisa através de 

entrevistas, apresentando nove dilemas morais. O dilema moral mais famoso é o do Sr. Heinz, 

que segue abaixo transcrito: 

Dilema III: Na Europa, uma mulher estava quase à morte devido a um tipo de câncer 

muito raro. Havia apenas um remédio que os médicos achavam que poderia salvá-la. 

Era uma forma de radium que o farmacêutico da mesma cidade havia descoberto 

recentemente. O remédio era caro de produzir, porém, o farmacêutico estava 

cobrando dez vezes mais do que o preço de fabricação da droga. Ele pagou 400 

dólares pelo radium e cobrava 4000 dólares por uma pequena dose. O marido da 

enferma, Heinz, se dirigiu a todas as pessoas que conhecia para pedir dinheiro 

emprestado, e buscou por todos os meios legais, porém, somente arrecadou 2.000 

dólares, que é justamente a metade do que custava o remédio. Heinz disse ao 

farmacêutico que sua mulher estava morrendo, e pediu que vendesse o remédio por 

um preço mais barato ou que o deixasse pagar depois. Porém, o farmacêutico disse: 

‘Não, eu descobri o remédio e vou fazer dinheiro com isso”. Assim, tendo tentado 

todos os meios legais, Heinz se desespera e pensa em usar a força para arrombar a 

farmácia e roubar a medicação para sua esposa.
14

 (KOHLBERG, 1992, p. 589, nossa 

tradução). 

 Kohlberg, partindo de tais fundamentos teóricos, expõe que a novidade introduzida 

por ele é o marco de progressão sistemática, estrutural e universal em que ocorre a formação 

moral das pessoas na sociedade. Kohlberg descreve seis estágios de desenvolvimento moral, 

incluídos em três níveis: a) Pré-convencional (estágios 1 e 2); b) Convencional (estágios 3 e 

4); c) Pós-convencional (estágios 5 e 6). Convém iniciar a explicação detendo-se nestes três 

níveis: 

a) Pré-convencional – neste nível, a pessoa não compreende e nem mantém 

completamente as normas e regras sociais convencionais, interpretando o que é bom e mau, 

certo e errado, em termos das consequências físicas e hedonistas da ação (punição, 

recompensa) ou em termos de poder físico daqueles que mandam. Neste nível, está 

compreendida a maioria das crianças menores de nove anos, de alguns adolescentes e de 

muitos adolescentes e adultos delinquentes.  

b) Convencional – é obedecer a norma pelo fato de ser uma norma, ou seja, a 

conformidade e manutenção das normas da sociedade ou autoridade pelo fato de serem regras, 

                                                                                                                                                                                     
estructural en movimento descrito por Piaget acerca de la lógica (1967). La justicia es la lógica normativa, el 

equilíbrio de las acciones y relaciones sociales.” 
14

 “Dilema III: En Europa, una mujer estaba a punto de morir de un tipo de câncer muy raro. Había una 

medicación que los médicos pensaron que la podría salvar. Era una forma de radio que un farmacéutico de la 

misma ciudad había descubierto recentemente. La medicina era cara de producir pero el farmacéutico cobraba 

diez veces más de lo que a él le había costado elaborarla. El pago 400 dólares por el radio y cobraba 4000 por 

una pequeña dosis. El marido de la enferma, Heinz, acudió a todo el que conocía para pedir dinero prestado, e 

intento todos los médios legales pero sólo pudo conseguir unos 2000 dólares, que es justamente la mitad de lo 

que costaba. Heinz le dijo al farmacéutico que su mujer se estaba muriendo y le pidió que le vendiera el 

medicamento más barato o que se lo dejara pagar más adelante. Pero el farmacéutico dijo: “No, yo descubrí la 

medicación y voy a sacar dinero de ella.” Así pues, habiendo intentado todos los medios legales, Heinz se 

desespera y considera el entrar por la fuerza en la tienda del hombre para robar la medicación para su esposa.” 
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normas estas que vêm da família, do grupo ou da sociedade, sem levar em conta outras 

consequências destas normas. Há um conformismo e uma atitude de manter esta ordem social 

e justificá-la. Neste nível se encontra a maioria dos adolescentes e dos adultos. 

c) Pós-convencional – a pessoa é capaz de pensar e agir segundo princípios morais 

universais, sendo que o sujeito entende e aceita as normas da sociedade, mas a aceitação se 

baseia em uma formulação e aceitação dos princípios morais universais que subjazem a tais 

regras. Pode ocorrer, neste nível, que o princípio moral entre em conflito com as normas da 

sociedade. Este nível é alcançado por uma minoria de adultos e, normalmente, somente após 

os vinte anos. 

Estes três níveis podem ser entendidos como três diferentes modos de relação entre o 

Eu e as normas e expectativas da sociedade, onde: a) no nível pré-convencional, o Eu vê as 

normas e expectativas sociais como algo externo a si mesmo; b) no nível convencional, o Eu 

se identifica com as regras e expectativas dos outros, especialmente das autoridades; c) no 

nível pós-convencional, a pessoa diferenciou seu Eu das normas e expectativas dos outros e 

define seus valores segundo princípios que ela própria escolheu. 

Dentro de cada um destes três níveis morais há dois estágios (constituindo um total de 

seis estágios). O que seriam tais estágios? Responde Kohlberg (1992, p. 571, nossa tradução): 

“Os estágios do juízo moral são estruturas de pensamento sobre a prescrição, sobre as regras 

ou princípios que obrigam a atuar porque a ação é considerada moralmente correta.”
15

 Trata-

se de entender, então, o que em cada estágio é entendido como moralmente correto. Deste 

modo, segue abaixo a explicação para cada um dos seis estágios: 

I- Nível Pré-convencional 

- Estágio 1: Moralidade heterônoma (Orientação para a punição e a obediência): o 

julgamento moral das ações é determinado pelas consequências físicas da conduta, onde há o 

desejo de evitar o castigo e as punições das autoridades. Como exemplifica Biaggio (1988), se 

uma ação recebeu castigo, a pessoa deste estágio entende que o ato foi moralmente mau; se 

recebeu uma recompensa, foi moralmente bom. É considerada correta a obediência da lei pela 

lei, da autoridade pela autoridade. Em caso de violação moral, com a aplicação do castigo 

entende-se que o problema está resolvido. A pessoa busca evitar danos às pessoas e à 

propriedade. Existe uma perspectiva egocêntrica, ou seja, a pessoa considera o próprio ponto 

em desconsideração ao dos outros, sem relacionar a própria perspectiva com a do próximo. 

Busca o que é correto com base no que a autoridade afirma e na fuga às punições. 

                                                           
15

 “Los estádios de juicio moral son estructuras de pensamento sobre la prescripción, sobre las reglas o 

principios que obligan a actuar porque la acción se considera moralmente correcta.” 
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- Estágio 2: Individualismo (Hedonismo instrumental relativista): o julgamento moral 

considera regras que dizem respeito à satisfação de interesses e necessidades próprias, 

deixando que os outros façam o mesmo em relação aos próprios interesses. Deste modo, o 

moralmente correto é aquilo que origina prazer à pessoa, que satisfaz suas necessidades. 

Segue uma perspectiva individualista concreta, ou seja, a pessoa é consciente que cada um 

tem seus próprios interesses, que ela tem seus próprios interesses, separando-os daqueles dos 

outros, o que pode originar conflitos. Como elucida Biaggio (1988), a reciprocidade é 

entendida no axioma “uma mão lava a outra” e não no sentido de gratidão, lealdade ou justiça. 

II- Nível Convencional 

- Estágio 3: Mútuas expectativas interpessoais, dos relacionamentos e conformidade 

interpessoal (Moralidade de manter boas relações): o bom comportamento está relacionado ao 

que agrada ou ajuda os outros e gera aprovação social. O sujeito desempenha o papel de uma 

pessoa boa, preocupando-se com as outras pessoas e seus sentimentos. A pessoa tem uma 

visão estereotipada daquilo que se espera, ou daquilo que é normal, apoiando as regras e as 

autoridades que preceituam o que é bom. Valoriza a confiança, a lealdade e a gratidão, 

portanto, considera muito as relações interpessoais, sem considerar o sistema em seu âmbito 

macro. 

- Estágio 4: Sistema social e consciência (Autoridade mantendo a moralidade):o correto é 

realizar o dever na sociedade, apoiar a sociedade e manter o bem-estar da sociedade ou do 

grupo ou da instituição. A pessoa respeita a autoridade, a lei e a ordem, sendo que o que é 

moralmente correto está relacionado ao cumprimento do dever, respeitar a autoridade e 

preservar a ordem vigente. 

III- Pós-Convencional 

 - Estágio 5: Contrato social ou utilidade e direitos individuais (moralidade do contrato social 

e de lei democraticamente aceitos): há consciência da relatividade de valores e opiniões, em 

outras palavras, que a maioria dos valores e opiniões são relativos ao grupo a que se pertence. 

Porém, estas regras “relativas” devem, em geral, obedecer a valores e direitos não relativos, 

como o direito à vida e à liberdade. Justifica-se que a obediência à lei é correta na medida em 

que as pessoas vivem em um contrato social de fazer e respeitar leis, protegendo os próprios 

direitos e os de outros. Os direitos e deveres devem obedecer a um princípio de utilitarismo: 

“O maior bem para o maior número.” Deste modo, há possibilidade de alteração da lei 

considerando este princípio de utilidade social. Reconhece a possibilidade de conflito entre o 

que é legal e o que é moral, reconhecendo a dificuldade de integrar a lei com a moral. 
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- Estágio 6: Princípios éticos universais (Orientação para princípios individuais de 

consciência): o que é correto é definido por critérios éticos definidos pela própria pessoa, 

dentro da lógica, universalidade e racionalidade, alcançando princípios gerais, abstratos e 

éticos, a exemplo dos princípios da igualdade dos direitos humanos e o respeito à dignidade 

humana. Quando as leis violam tais princípios, a pessoa privilegia os princípios. 

 Deste modo, Kohlberg (1992), ao tratar de estágios do desenvolvimento moral, 

fundamenta-se na filosofia e em sua pesquisa empírica, apresentando estágios estruturais, 

sequenciais e universais. A teoria de Kohlberg, tendo viés cognitivo-evolutivo, busca medir o 

desenvolvimento moral em termos de raciocínio moral, o qual está muito embasado no 

raciocínio lógico, ou seja, para Kohlberg a educação moral está baseada na formação 

epistemológica da pessoa: há correlação entre o estágio das operações mentais e o estágio de 

desenvolvimento moral. Porém, o desenvolvimento moral não depende exclusivamente da 

estimulação definida em termos cognitivo-estruturais, pois a estimulação deve ser também 

social, ou seja, a partir da interação social e da tomada de decisão moral, do diálogo moral e 

da interação moral.  

 

1.7 James Rest e a moralidade: abordagem neo-kohlbergiana 

 

James Rest propõe uma reformulação da teoria e metodologia de Kohlberg, ainda que 

mantendo as ideias centrais deste autor. A presente pesquisa está delimitada no modelo neo-

kohlbergiano de James Rest, pois foi ele o responsável pela formulação do instrumento 

Defining Issues Test (DIT), instrumento este empregado no presente trabalho na versão DIT-

2, que será detalhado no Capítulo Segundo. 

Nesta abordagem neo-kohlbergiana, exposta por Rest et al. (1999), permanecem 

convalidados os seguintes aspectos da teoria de Kohlberg: 

a) Ênfase no aspecto cognitivo: assim como Kohlberg, entende-se que para compreender 

a conduta moral, é necessário entender como a pessoa lê o sentido do mundo. 

b) Construção individual da epistemologia moral: mantém-se a proposição de Kohlberg 

de que categorias de moralidade, a exemplo de justiça, dever, direitos e ordem social, são uma 

auto-construção do indivíduo, ou seja, o indivíduo não é um passivo determinado 

exclusivamente pela ideologia da sociedade. 

c) Desenvolvimento: algumas diferenças entre pessoas representam que umas pessoas 

têm conceitos mais compreensíveis, coerentes e bem elaborados do que as outras, de modo 
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que é possível estabelecer um desenvolvimento no julgamento moral de ideias mais simples a 

ideias mais complexas. 

d) A passagem do convencional para o pensamento pós-convencional 

O modelo neo-kohlbergiano propõe “esquemas” ao invés de “estágios” de 

desenvolvimento. Segundo Rest et al (1999), esta terminologia diferenciada se justifica para 

assinalar que a estrutura cognitiva proposta é diferente da teoria de Kohlberg em muitos 

aspectos, especialmente: 

a) As estruturas cognitivas não são definidas em termos de operações de justiça, como 

propõe Kohlberg; 

b) Não é endossado o conceito de “hard estage” proposto por Kohlberg, através do 

modelo de escadas, nem a afirmação de que as pessoas estão, a cada vez, em um estágio;  

c) Não é fornecido aos esquemas morais uma universalidade a priori, entendendo que a 

extensão da uniformidade cultural em esquemas é uma questão empírica. 

Deste modo, Rest et al (1999, p. 136, nossa tradução) seguem o seguinte conceito de 

esquema: “estrutura geral de conhecimento, encontrada na memória de longo prazo, que é 

invocada (ou “ativada”) por configurações de estímulos que se assemelham aos estímulos 

prévios.”
16

 Ou, em palavras mais simples: “Esquemas são conteúdos gerais de representação 

do mundo.”
17

 (REST et al, 1999, p. 136, nossa tradução). Então, a teoria de esquema concerne 

ao conhecimento primário genérico de organização que uma pessoa aplica para entender uma 

nova informação, por exemplo, hipóteses sobre como o mundo funciona geram expectativas 

ou preconceitos, os quais são usados para focar a atenção, estruturar a experiência e, 

subsequentemente, prover a base de como a informação será usada; falar em esquemas, então, 

é manter-se na base das estruturas cognitivas, a exemplo das expectativas, concepções, 

hipóteses, categorias e estereótipos, os quais são elaborados em tipologias, sistema de crenças, 

teorias e visões de mundo.  O esquema é uma estrutura cognitiva que confere a representação 

mental de alguns fenômenos estimulantes. O esquema, então, consente ao sujeito que percebe 

identificar rapidamente estímulos, preencher as informações que faltam a partir da 

configuração do estímulo e fornecer orientações para a obtenção de mais informações, 

resolvendo um problema ou atingindo um objetivo. É interessante que os esquemas não 

precisam ser conscientes ou descritos com verbalização articulada, ele pode ser ativado 

tacitamente e automaticamente, atuando “por detrás da cena”.  (REST et al, 1999, p. 136). 

                                                           
16

 “[...] a general knowledge structure, residing in long-term memory, that is invoked (or “activated”) by current 

stimulus configurations that resemble previous stimuli.” 
17

 “Schemas are general content representations of the world.” 
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 Para Kohlberg, a história do desenvolvimento era contada em termos dos estágios 

mais avançados, usando operações mentais cada vez mais elaboradas, onde a pessoa evolui 

enquanto sua mente julga as situações em modos cada vez mais complexos. Já na teoria dos 

esquemas, a história do desenvolvimento deve considerar o produto ou concepção que a 

pessoa carrega consigo, no sentido de que o desenvolvimento da pessoa ocorre quando suas 

concepções são mais complicadas e normativamente mais adequadas. Para Kohlberg, cada 

pessoa se encontra em determinado estágio de desenvolvimento moral, de modo que a 

evolução de um estágio para outro se dá como uma mudança abrupta ocasionada pelo tempo. 

Rest não concorda com esta posição, e adapta o modelo de Kohlberg por entender que a 

mudança de um estágio inferior para um superior segue um movimento ascendente gradual, 

mediante mudanças para pensamentos morais mais desenvolvidos. 

Enquanto Kohlberg divide o desenvolvimento moral em três níveis (cada um com dois 

estágios) - denominados de pré-convencional, convencional e pós-convencional-, Rest divide 

o desenvolvimento moral em três esquemas: a) esquema de interesse pessoal; b) esquema de 

manutenção das normas; c) esquema pós-convencional. Como admite Rest et al (1999), 

apesar da distinção perpetrada, o núcleo da proposta de Kohlberg resta preservado. Cumpre 

tratar abaixo de cada um destes esquemas, expostos por Rest et al (1999): 

I- Esquema de interesse pessoal 

Identifica-se com os estágios 1, 2 e 3 de Kohlberg, sendo caracterizado pela 

necessidade de proteção e bem-estar de si mesmo e de pessoas com quem tenha uma 

proximidade. Rest et al (1999) não dedicam a este esquema maiores esclarecimentos, 

detendo-se mais nos esquemas de manutenção das normas e no pós-convencional. 

II- Esquema de manutenção das normas 

A moralidade é definida, neste esquema, pela manutenção da ordem social. A lei está 

conectada com a ordem em um sentido moral, pois conclui que sem lei não existe ordem. Para 

a moralidade, neste esquema, basta a afirmativa de que um ato está prescrito na lei ou de que 

há um modo estabelecido para fazer as coisas. Neste esquema, acredita-se na falácia de que 

aquilo que “está posto” é o mesmo que “deveria estar posto”.  

Este esquema deriva do estágio 4 de Kohlberg e contém os seguintes elementos: 

a) Necessidade de normas: para um sistema de cooperação societária são necessárias 

normas e sistemas de funções. O esquema, porém, não especifica que regras ou sistema de 

funções seriam estes, dispondo apenas sobre a necessidade de padrões estáveis de normas. 

Também pressupõe a coordenação, por exemplo, se é necessário construir um sistema de 

irrigação de água, deve-se fazer um plano central. Como explica Rest et al (1999, p. 37, nossa 
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tradução): “Tendo um conjunto de normas e regras, as pessoas evitam conflitos contínuos, 

desacordos, e trabalham em propósitos comuns. Normas proporcionam estabilidade, 

previsibilidade, segurança e coordenação."
18

 

b) Escopo social: a pessoa se dá conta que na sociedade não existem apenas os parentes, 

amigos, e pessoas conhecidas, mas há também estranhos, competidores, pessoas 

desconhecidas, sendo que um sistema de cooperação social deve ter leis formais para 

estabilizar as expectativas entre as pessoas que não são familiares. 

c) Uniformidade, aplicação categórica: as pessoas encontram-se sob o domínio da lei, 

todos são iguais perante a lei, seja a lei civil que a lei religiosa; além disso, todos são 

protegidos pela lei, todo cidadão pode requerer a proteção da lei. 

d) Reciprocidade parcial: a lei estabelece uma reciprocidade (ou reversibilidade) entre os 

cidadãos, de modo que se uma pessoa obedece a lei é porque espera que os demais também 

obedeçam.  

e) Orientação do dever: o esquema de manutenção de normas fornece poderes imutáveis 

às autoridades, há centros de comandos em uma sociedade, há estruturas hierarquizadas 

(professor-aluno, pai-filho, general-soldado, doutor-paciente, etc), e a pessoa deve obedecer à 

autoridade, não necessariamente por respeito às qualidades da autoridade, mas em respeito à 

ordem social. 

III- Esquema pós-convencional 

A característica do pensamento pós-convencional é assim definida por Rest et al (1999, 

p. 41, nossa tradução): 

A característica definidora do pensamento pós-convencional é que direitos e deveres 

são baseados em ideais compartilháveis para organizar cooperação em sociedade, e 

estão abertos para o debate e testes de consistência lógica, experiência da 

comunidade, e coerência com práticas aceitáveis.
19

 

Para uma construção racional do esquema pós-convencional, Rest et al (1999) propõem 

quatro elementos, abaixo descritos: 

a) Primazia do critério moral: a pessoa percebe que as leis, códigos, contratos são todos 

arranjos sociais que podem ser organizados de diversos modos diferentes. Tradição, lei, 

códigos religiosos, ou práticas sociais prescrevem certas condutas, porém, são todas 

percebidas como relativas, ou seja, as convenções são alteráveis e não-universais, são 

instrumentos dos propósitos morais. 

                                                           
18

 “By having some set of norms and rules, people avoid continuous conflict, disagreement, and working at cross 

purposes. Norms provide stability, predictability, safety, and coordination.” 
19

 “The defining characteristic of postconvencional thinking is that rights and duties are based on sharable ideals 

for organizing cooperation in society, and are open to debate and tests of logical consistency, experience of the 

community, and coherence with accepted practice.” 
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b) Recorrendo a um ideal: existe um aspecto positivo e construtivo referente à 

proposição de ideais para organizar a sociedade, por exemplo, criar o bem-estar para todos, 

garantir o mínimo de direitos e proteção a todos, etc. 

c) Ideais compartilháveis: o compartilhamento é testado pela habilidade de justificar 

racionalmente um ato ou prática para aqueles com quem interage. Além disso, as justificativas 

estão abertas a críticas racionais e podem ser mudadas por novas experiências, por análises 

lógicas e pela evidência. 

d) Plena reciprocidade: enquanto a reciprocidade parcial era a manutenção das normas, 

onde todos estão sob a lei e protegidos pela lei, no esquema pós-convencional a pessoa 

percebe que a lei pode ser tendenciosa. Atos legais não devem favorecer alguns em prejuízo 

da maioria. Plena reciprocidade não significa simplesmente uniformidade na aplicação das 

normas sociais, mas também que as normas sociais não devem ser tendenciosas e parciais, no 

sentido de favorecerem alguns em detrimento de outros. 

Em síntese, a partir do modelo neo-kohlbergiano, para interpretar o esquema em que o 

entrevistado se enquadra, onde o desenvolvimento moral não é analisado a partir de três níveis 

(como faz Kohlberg), mas a partir de três esquemas, é importante esclarecer que cada um dos 

esquemas representa uma reconstrução do raciocínio de justiça já formulado por Kohlberg, e 

seguem abaixo resumidos por Rest, Narvaez, Bebeau e Thoma (1999): 

a) esquema de interesse pessoal – a pessoa se liga ao parâmetro de necessidade de 

proteção e bem-estar: i) de si mesmo e ii) de quem é ligado por vínculo afetivo ou familiar. 

Este esquema corresponde aos estágios 2 (hedonismo instrumental relativista) e 3 (moralidade 

do bom garoto, de aprovação social e relações interpessoais) de Kohlberg; 

b) esquema de manutenção das normas – corresponde ao estágio 4 (orientação para a lei e 

a ordem) de Kohlberg. O sujeito liga seu ajuizamento do que é justo aos parâmetros de 

respeito pela autoridade, regras fixas e/ou manutenção da ordem social; 

c) esquema pós-convencional – corresponde aos estágios 5 (orientação para o contrato 

social) e 6 (princípios universais de consciência) de Kohlberg. Basicamente, representa que a 

lei é legítima enquanto assegura o direito de todos, podendo ocorrer o conflito entre lei e 

prescrição moral. 

 

1.8 Antonio Meneghetti: a Ontopsicologia e a moral ôntico 

 

 Antonio Meneghetti nasceu em Avezzano, na Itália, em 09 de março de 1936, sendo o 

mentor e fundador da Ontopsicologia. A proposta da ontopsicologia é assim declarada por 
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Meneghetti (2003b, p. 37-38): “A Ontopsicologia é uma proposta prático-intelectiva para 

agir de modo racional o intervento conforme a normativa das interações sócio-naturísticas 

da vida, dando preferência ao homem indivíduo e global.” Para concretizar esta proposta, a 

Ontopsicologia ensina que existe um critério dinâmico universal para tudo o que diz respeito 

ao desenvolvimento global e total do homem. Tudo o que é igual a este critério é igual à 

ordem da vida: seguindo suas indicações, colhe-se a autorrealização. Este critério foi 

denominado de Em Si ôntico. 

 O Em Si ôntico foi descoberto dentro da experiência clínica, onde, após análise 

prolongada de no mínimo 5 anos de estudos e comparações com centenas de seres humanos, 

Meneghetti (2010) conseguiu isolar e identificar uma pulsão que, quando atuada, gerava 

resultado positivo ao sujeito (equilíbrio, saúde, progresso, funcionalidade), com resultados 

concretos de cura objetiva, existencial, psíquica ou psicossomática; quando desacreditada, o 

sujeito sofria uma doença, uma perda, um desequilíbrio. Meneghetti (2010, p. 166) 

compreendeu a ordem no interior de tal critério, o qual foi: “individuado (foi reconhecido), 

isolado (foi distinguido de todos os outros critérios que a vida tem si mesma), e especificado 

(o que é, o que faz, como age, por que age).” A certeza desse critério e o método são 

demonstrados pela ontopsicologia através dos resultados coerentes à pesquisa, além de ser 

repetível e compreensível. 

 Segundo Meneghetti (2010), a pesquisa ontopsicológica, de início, encontrou no Em 

Si ôntico o critério que leva à saúde; depois, constatou que este critério de sanidade é a 

episteme que sustenta todos os grandes textos da humanidade; por fim, verificou que este 

critério é observável em todas as atitudes ou modos existenciais do indivíduo, ou seja, o Em 

Si ôntico está presente no inconsciente, nos órgãos do corpo, no erotismo, nas escolhas do 

sujeito, etc. Neste contexto, a moralidade se insere na evidência de que o homem tem o 

critério para a escolha otimal, como expõe Meneghetti (2010, p. 147):  

Ao observar cada um de nós, notamos que no interior do nosso corpo preexiste uma 

lei, uma intenção: a vida já nos predispôs em um determinado modo. Trata-se de 

uma predisposição química, biológica, fisiológica, moral. 

 Então, o ser humano traz dentro de si uma lei fundamental, uma predisposição moral, 

possui um critério que posiciona o ato, dá uma direção, um endereço à ação, ou seja, dentro 

do corpo existe uma mente que organiza a existência global do indivíduo. Como ensina 

Meneghetti (2010, p. 121): “A inteligência que se tem é autônoma em resolver e reordenar ao 

quanto se existe.” Então, o homem possui um projeto que se articula com movimento próprio 

em todos os aspectos da vida humana, ou seja, não é apenas o fato do coração bater, da pessoa 

respirar, este projeto inclui indicações morais, fornecendo a melhor escolha a cada vez. Com 
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efeito, a natureza também organiza o homem em suas condutas, sem subtrair-lhe o livre 

arbítrio.  

 No plano da experiência clínica, Meneghetti (2010) presenciava que a pulsão do Em Si 

ôntico tornava tudo melhor no sentido vital (sexo, satisfação, segurança, aumento de 

inteligência, etc), porém, no sentido lógico tais indicações pareciam ser pecaminosas, imorais, 

contra os padrões familiares, contra as instituições sociais. Então, o Em Si ôntico, se de um 

lado demonstrava ser elementar para o instinto da vida, de outro, não parecia apropriado à luz 

do sistema convencional. Neste ponto, relata Meneghetti (2010, p. 35): “O meu problema 

interior como cientista era ir adiante ou não, porque se fosse adiante poderia me queimar.” E 

complementa mais adiante: “Por anos, vivi atrozes sofrimentos de consciência sem poder falar 

sobre eles com ninguém, mas ao final era verdadeiro: a graça estava naquela direção.” 

 Este conflito entre as indicações da vida e do corpus estatutário social demonstra que 

as formas de educação e cultura, dentro do plano midiático, jurídico, político, religioso, moral 

societário, etc, não levam o sujeito ao contato com seu Em Si ôntico. O homem é educado sob 

a prevalência do determinismo social e estatutário e, assim educado, experimenta a dor, a 

doença, a angústia, a falência, não tem sua consciência coligada ao real: a consciência procede 

sem coincidência com o percurso do ser.  

 Neste panorama, já é possível visualizar que no jogo da vida são identificáveis duas 

estradas morais: a moral sistêmica e a moral ôntica. 

 A moral sistêmica advém dos vínculos familiares, sociais, legais, culturais e 

religiosos, os quais se impõem ao sujeito como absolutos, ou seja, impõe valores exteriores 

aos indivíduos, fornece modelos e categorias comportamentais de consciência, cultura e 

costume. Segundo Meneghetti (2007b), a sociedade fornece coordenadas aos sujeitos de como 

pensar, do que é o bem ou o mal, as estruturas que constituem a consciência do sujeito. Por 

exemplo, através da família é ensinada à criança a língua, o modo de comer, o modo de ética e 

os modos de comportamento da consciência. O problema é que tais estruturas de consciência, 

quando acreditadas, muitas vezes, não apresentam conformidade ou sincronia ao projeto da 

vida, e o sujeito cresce distônico. A implicação é que o Eu lógico-histórico realiza escolhas 

disfuncionais à própria identidade, uma vez que preponderam sobre as pulsões do Em Si 

ôntico os ditames do feixe dos estereótipos, das regras sociais, do monitor de deflexão, 

gerando o erro, como elucida Meneghetti (2006b, p. 79): “O erro acontece porque o homem 

formalizou a consciência de um modo, enquanto o real-vida escorre de outro.” 

Então, o homem conhece como fonte da moral os ecossistemas externos, o mundo do 

superego, operando-se uma cisão: apesar do ser humano ser uma unidade de ação, não age 
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como tal, baseia-se em informações externas, segundo a hierarquia da doxa social que o 

organiza materialmente. Pela moral sistêmica são colocados ao homem valores sistêmico-

sociais, assim indicados por Meneghetti (2003, p. 92): 

1) autoridade; 2) obediência; 3) salvação e 4) vida, tendo como resultado a honra. A 

honra não está diante da vida como o prazer, mas é uma exaltação segundo a opinião 

do grupo que gratifica o sujeito (se o indivíduo é bom, a sociedade promove-o, dá-

lhe uma medalha, torna-o santo ou herói...), portanto, não é uma honra que coincide 

com a glória da vida. Substancialmente, a sociedade primeiro mata o homem, depois 

lhe constrói um monumento. 

A lógica da vida é diferente, prevê que o homem seja exaltado, tenha satisfação e 

alcance a maturidade. Assim, o problema apontado por Meneghetti (2005c, p. 216) é que: “A 

maturidade não deseja a fidelidade à história, à lei, porque, sempre que o ôntico é obrigado a 

ser fiel a um modelo histórico, a uma lei, a uma definição religiosa, filosófica, etc., começa a 

morrer.” 

 A moral ôntica é assim conceituada por Meneghetti (2003a, p. 79): “A moral ôntica 

espelha a intencionalidade de natureza ínsita na individuação humana.” A moral ôntica 

“resulta de um progressivo construir-se e autoconhecer-se.” (MENEGHETTI, 2003a, p. 79). 

Para compreender a moral ôntica jamais se pode perder de vista o Em Si ôntico. No ser 

humano se encontra, ainda antes do homem colher-se como consciência, um projetante que 

formaliza específicas funções com direção e semovência autônoma, o que é definido como 

hipóstase humana: “‘Hipóstase’ significa: presença de um quem ou o que, o qual está por trás 

ou sob o formato, ou composto, ou fato.” (MENEGHETTI, 2002, p. 180). 

O homem possui um projeto ôntico em atividade, o qual projeta progressivamente a 

própria existência. Em sentido moral, significa que o Em Si não é um metafísico puro, mas 

um metafísico encarnado, pois sofre a existência histórica (sociedade onde se encontra, 

língua, cultura, dinheiro, idade, tempo, família, etc) e, nesta existência, posiciona-se sempre 

com a solução mais econômica, seguindo a regra de máxima eficiência de um contexto, o que 

significa que tem a escolha otimal ao sujeito, como expõe Meneghetti (2010, p. 23): “Existem 

muitas situações, mas assim que aparece aquela mais próxima, ela deve ser escolhida e 

metabolizada. Se o sujeita tenta evitá-la, foge de si mesmo e faz regressão.” Então, é no Em Si 

ôntico que se funda o princípio da moral ôntica, sendo possível falar-se, neste sentido, na 

moral do utilitarismo funcional, o que implica considerar a presença simultânea de pelo 

menos três características do Em Si ôntico: 1) identidade; 2) utilitarilismo; 3) funcionalidade. 

A identidade é assim conceituada por Meneghetti (2008b, p. 134): “Lat. id quod est 

ens = o que o ser é aqui, assim e agora.” Pela identidade o homem é conforme ao modo que o 

ser é, pois o homem se identifica no ser. Para compreender a identidade é necessário, de 
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início, compreender o domínio da ontologia, cuja etimologia é assim exposta por Meneghetti 

(2010, p. 78): “do grego w[n, οντος [òntos], portanto, ‘do ser, do essente ou ser em existência 

histórica’ e λογος [lògos], significa ‘estudo das lógicas do ser no plano da existência 

histórica’”. Compreendendo a lógica do ser no plano da existência histórica o sujeito pode 

conhecer a própria identidade. Por identidade, então, deve-se compreender que tudo que 

existe deve identificar o princípio que o colocou; o homem conhece a própria identidade caso 

saiba verdadeiramente e de modo autêntico a mensagem particular da vida no aqui e agora, 

seu princípio vital e ordenador. O homem se percebe especificado, possui uma identidade 

própria, sendo possível constatar que o ser pode se especificar de diversos modos, um dos 

quais, o ser humano. Cada indivíduo existe conforme um projeto que o faz único e, 

conhecendo este projeto, o ser humano conhece a sua identidade. Elucidando como o ser se 

atua, expõe Meneghetti (2010, p. 159): 

O ser pode pôr somente coisas com ordem, completas, que sempre dão novamente a 

imagem do primeiro dado do ser. [...] O ser não pode errar, enquanto isso implicaria 

uma contradição. O ser pode pôr somente o que é ser, deve ter uma função que dá 

ser: o princípio da não-contradição é substancial. 

 Então, a identidade reporta o homem em contato com o projeto originário de si 

mesmo, com a ordem categórica e apriórica que lhe faz vida: o seu Em Si ôntico. O homem 

não é um produto do acaso; existe uma forma inteligente do mundo da vida que constitui o 

indivíduo. Deste modo, o homem reconhece dentro de si o princípio da vida, que diz: “eu 

aceito as coisas que identificam a mim como vivente.” (MENEGHETTI, 2010, p. 114). A 

identidade revela o que o homem é neste lugar, o tipifica e o distingue de outras formas de 

existência, a partir do que o homem reconhece a si mesmo na ordem da vida. A identidade 

está expressa no dizer “Eu Sou”, “ecce absum”: “sou como o ser me constitui, sou o que o ser 

é e o ser é isto que sou, neste momento, em relação a este corpo.” (MENEGHETTI, 2005c, p. 

257). O homem que coincide com sua identidade, concomitantemente, apresenta outra 

característica: a funcionalidade utilitarista. 

 A funcionalidade utilitarista é assim definida por Meneghetti (2010, p. 33):  

Funcionalidade utilitarista: individuar e selecionar todas as coisas que aumentam 

essa identidade e distingui-las de todas que a diminuem. Quanto mais uma 

inteligência expande a sua capacidade (ampliação territorial da sua identidade de 

natureza), mais se especifica a sua funcionalidade. 

O Em Si ôntico, entre diversas escolhas, sempre escolhe a direção otimal do momento, 

aquela que reforça a própria identidade e, deste modo, mais se colhe eficiente histórico. Com 

efeito, o Em Si procede em metabolismo qualitativo, sempre com ganho ôntico: “mais ação, 

mais história e mais ser.” (MENEGHETTI, 2010, p. 162). O Em Si ôntico, sendo a identidade 

da natureza do ser humano, age mediante duas modalidades: “1) escolhe aquele útil (no 



43 

 

sentido total do termo) que 2) faz funcionalidade, incremento, saúde, globalidade, 

integralidade à identidade.” (MENEGHETTI, 2010, p. 136). Deste modo, relaciona o que é 

verdadeiro ao que dá funcionalidade utilitarista e biológica ao indivíduo na situação em que se 

encontra. 

O Em Si ôntico apresenta uma hierarquia de valores, valores estes baseados na 

biologia ecológica naturística. Biologia significa: “tudo aquilo que se entende na visão de 

biologia do nosso organísmico.” Ecologia é “onde esse organismo está posicionado, em qual 

contexto de ambiente (ambiente social, de natureza, de trabalho, de casa, de família, de 

amigos, de sexo, de amor, de economia, de política etc.).” E Naturística: “reconfirma a lógica 

dos primeiros bens da vida.” (MENEGHETTI, 2003c, p. 91). Deste modo, é possível apontar 

aos seguintes valores do Em Si ôntico: “1) a própria identidade, 2) viver, 3) capacidade, 4) 

liberdade, 5) vantagem relacional da própria identidade. Nesses cinco aspectos, deve ser 

constante o resultado do prazer estético.” (MENEGHETTI, 2003c, p. 91). É neste ponto que 

se encontra o verdadeiro significado do que é valor, assim exposto por Meneghetti (2008a, p. 

106): 

Valor, o que significa? Aquilo que faz mais. Em que sentido? Aquilo que faz mais 

ser, ou qualquer fenomenologia que, definitivamente, produz passagens de maior 

investimento ôntico: faz ser mais (é indiferente que seja dinheiro, afeto, relações 

políticas etc.). No ser mais, qualificam-se todos os outros dotes: a saúde, a beleza, a 

inteligência. O valor, em sentido descritivo, pode ser definido como uma atitude, 

uma operação, um comportamento, um modo de fazer que produz identidade e 

evolução do sujeito. 

Os cinco pontos de valor acima expostos são os aspectos do egoísmo biológico, e este 

egoísmo é o pressuposto para que se funde uma moral segura. O egoísmo é assim definido por 

Meneghetti (2005c, p. 256): “Egoísmo, do latim e do grego ego, raiz que indica aquele que 

põe, a relação (ação para si ou para o outro). Egoísmo é o princípio que faz a identidade de 

um contexto dinâmico-orgânico.” Egoísmo é categoria de identidade, enquanto representa o 

Eu diretamente derivado do Em Si ôntico, identificando-se com o Em Si. O egoísmo afirma 

que o homem deve servir apenas a um senhor, ao próprio Em Si ôntico, tornando-se assim 

soberano da própria vida. Deste modo, seleciona no ambiente o que identifica a qualidade 

intrínseca da própria unidade de ação em exercício existencial. Por isso, explica Meneghetti 

(2005c, p. 257): “Salvar o egoísmo da unidade de ação significa salvar o projeto da 

intencionalidade de natureza.” 

Para além de entender esta distinção entre a moral sistêmica e a moral ôntica, o 

homem deve aprender a gerir esta dupla moral, especialmente para não confirmar a própria 

existência em contradição ao ser, como são exemplos o mito de Sísifo e Tântalo; a peça de 
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teatro “À espera de Godot”, do dramaturgo irlandês Samuel Beckett; e a teologia da morte de 

Deus. 

Da dupla moral resulta que existe um bilogismo: de um lado, a lei da vida; de outro, a 

lei para a história. Segundo Meneghetti (2005b, p. 265), como ser humano, é necessário 

respeitar as leis que organizam a sociedade, pela qual os seres humanos compreendem, 

dialogam, interceptam, interagem, ainda que estas leis se comprovem mecânicas. Ao mesmo 

tempo, jamais abandonar o íntimo de si mesmo. É necessário aprender a conviver com as duas 

morais e realizar a escolha continuamente, pois, como expõe Meneghetti (2003a, p. 82): “são 

sempre dois cavalos que levam a mesma biga. Na arte de viver, trata-se de dar, de algum 

modo, segurança e corrida à biga.” 

Segundo Meneghetti (2003a), é imaturidade querer corrigir a compreensão histórico-

jurídica para ampliá-la à consciência do ser, pois, neste caso, a pessoa é colocada fora do 

jogo, considerando que o sistema não é a vida, mas uma força maior que o indivíduo singular. 

O sistema é descrito por Hobbes como um leviatã, que pode determinar inclusive a 

impossibilidade do sujeito abrir-se à arte da vida. São as palavras de Meneghetti (2003a, p. 

102): “Deve-se ser colaborador no mundo, sem definir-se no mundo; deslizar como a serpente 

na adaptação, mas com a pomba pronta no coração.” 

Destarte, não se resolve lutando com agressividade contra a sociedade, a sociedade é o 

corpo em que a própria pessoa vive. O corpo social deve ser compreendido e, com amor, 

resolvido, aproveitando o corpo social para realizar-se com a arte de viver, na metáfora de 

Meneghetti (2005a, p. 7): “É como o ramo que aperfeiçoa a árvore da qual nasceu. A 

sociedade também é o corpo místico ou espiritual da própria personalidade.”
20

 

Segundo Meneghetti (2003a), a lei para a história é provisória, justifica-se para a 

situação, não é eterna, não resolve a existência, nem santifica. A lei é superada pela sua 

observância, permanecendo alheio no íntimo de si mesmo. Por isso, na lição de Meneghetti 

(2005b), cada ser humano, em seu valor intrínseco, é superior à lei, então, deve saber que a lei 

não é suficiente, porém, que não pode ser combatida, pelo contrário, ela deve ser aperfeiçoada 

para que resulte em vantagem para muitos. 

Para o equilíbrio da dupla moral é preciso evoluir o Eu lógico-histórico para haver 

capacidades e condutas vencedoras. O Eu lógico-histórico é o Eu que realiza escolhas, não 

pertencendo ao inconsciente, pois é “a parte lógica e consciente de todas as operações 

voluntárias, responsáveis, reflexivas, inteligentes, racionais, mnemônicas etc.” 

                                                           
20

 MENEGHETTI, Antonio. O aprendiz líder, 2005, p. 7. 
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(MENEGHETTI, 2008b). O Eu lógico-histórico é a projeção que o Em Si ôntico constituiu 

para tornar-se operativo no espaço e tempo do planeta Terra, é o que consente ao Em Si 

existir nesta fenomenologia, é quem constrói a medianicidade entre ser e existência. 

O Eu lógico-histórico deve ser capaz de mediar o real externo em conformidade à 

exigência interior do Em Si ôntico, porém, sem jamais contradizer os estereótipos do social e 

a fenomenologia histórica, adaptando-se sem destruir-se. O Eu lógico-histórico deve realizar o 

equilíbrio da dupla moral, conformando-se à máxima: “dar a César aquilo que é de César e a 

deus aquilo que é de deus.” (MENEGHETTI, 2003a, p. 80). Como descreve Meneghetti 

(2010, p. 42):  

Deve construir o caminho passo a passo, como faz a água do rio, preparando-se o 

leito, virando aqui e ali, até chegar ao mar. O Eu lógico-histórico está sempre em um 

compromisso: deve salvar a sociedade e a sua inseidade metafísica, não deve 

destruir nem a sociedade nem o Em Si ôntico. 

Para o Eu lógico-histórico desenvolver esta capacidade, a ontopsicologia fala da 

metanoia: “‘Metanoia’ significa colher o além da mente, mudar a mente, colher onde a mente 

intenciona o fim último, ou colher a transcendência que a mente dá de cada objeto próprio.” 

(MENEGHETTI, 2010, p. 261). Para “colher o além da mente” o sujeito precisa relativizar os 

estereótipos, pois o estereótipo é um módulo de construção que o Eu usa habitualmente, muito 

embora as provocações de novidade na existência. É necessário reeducar a si mesmo para 

ingressar no ciclo psíquico, onde o sujeito, com sua inteligência, ultrapassa o jogo do ciclo 

biológico e passa a ser real protagonista e senhor da própria existência em desenvolvimento 

contínuo. No ciclo psíquico, o sujeito deve ter uma mente livre de estereótipos para que tenha 

a liberdade de exercer uma função superior. O homem deve fazer-se em autenticidade, 

equivale dizer, recolocar o espelho da própria consciência em conformidade à 

intencionalidade de natureza.  

O homem pode aceitar os compromissos históricos, políticos, psicológicos, culturais, 

etc, porém, se quer a autonomia e ser soberano da própria vida, não deve jamais abandonar as 

coordenadas do próprio Em Si ôntico. Para a metanoia, a ontopsicologia tem por 

indispensável a consultoria ontopsicológica de autenticação, o que leva tempo: o sujeito vai 

mudando seus estereótipos convencionais, altera por estereótipos mais funcionais e aprende a 

relativizar o estereótipo. A consultoria de autenticação é assim qualificada por Meneghetti 

(2010, p. 264):  

A consultoria de autenticação é um ajuste a como ser atos formais no interior do 

ciclo psíquico. Essa, primeiro dá a compreensão do estado asfixiante, depois a 

compreensão do potencial bloqueado e – em acordo consciente com o cliente- ab-

reage alguns códigos, inserindo outros mais abertos e progressivos. 
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Então, para relativizar os estereótipos o homem deve primeiro conhecer a si mesmo, 

retomar o contato ao Em Si ôntico, voltando a refletir o que se é, recuperando a leitura do 

próprio Em Si ôntico, conhecendo a posição de identificação utilitarista-funcional evolutiva. 

 Para a metanoia, é necessário que o sujeito assuma suas responsabilidades, as suas 

obrigações perante os apelos da vida. Responsabilidade significa: “Lat. respondere = 

responder.” (MENEGHETTI, 2008b, p. 243). O ser humano é necessitado a responder pelos 

seus atos, devendo fornecer a resposta adequada a cada apelo, como explica Meneghetti 

(2005c, p. 267): “Nós somos apelados, por experiência anterior, seja no mal que no bem, a 

sermos pessoas no em si da natureza verdadeira de todas as coisas, naqueles valores que não 

faltam, mas fazem constantemente o pleno.” O sujeito, então, deve aprender a verdadeira 

moral, assim explicada por Meneghetti (2004b, p. 129-130): 

A verdadeira moral é a coincidência da reflexão consciente com o modo da vida: é 

quando o homem, refletindo, revela o dado realístico dos modelos de 

comportamento, da conduta das forças assim como a vida joga em si mesma, e a sua 

consciência coincide conforme a vida se dá. Desse modo conhecerá o poder. 

 A ontopsicologia não tem uma moral ideológica baseada em opiniões filosóficas ou 

convencionais, mas se baseia nos resultados dos fatos, na moral intrínseca à vida, fornecendo 

a técnica e a metodologia para a recuperação do mover-se da vida no interno do ser humano. 
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CAPÍTULO 2 – PROGRAMA E MÉTODOS DE ESTUDO 

 

2.1 Objetivos, hipóteses e método lógico 
 

A formação moral do ser humano é uma preocupação histórica. Na cultura ocidental 

seu grande alicerce se encontra na Paidéia grega, onde já nos pré-socráticos é uma 

realidade
21

, bem como em Sócrates; com Platão – que foi aluno de Sócrates na juventude- ao 

fundar sua Academia; e com Aristóteles –que foi aluno de Platão em sua juventude- ao 

constituir e lecionar no Liceu; também com os sofistas, que foram grandes pedagogos da 

juventude; assim como com Epicuro, no seu Jardim; e Zenão, na Stoà. Entre os gregos, a 

formação humana não era focada apenas do ponto de vista técnico, mas também moral
22

. Da 

raiz da cultura ocidental encontram-se muitos pressupostos que inspiram e embasam a 

presente pesquisa, que avança à contemporaneidade com uma temática que encontra 

sustentação na filosofia, na sociologia, na psicologia, e seu coração na pedagogia. 

O objetivo geral é analisar se a proposta de formação da Faculdade Antonio 

Meneghetti, baseada nas premissas científicas da ontopsicologia, conduz ao desenvolvimento 

moral dos seus acadêmicos. Os objetivos específicos são os seguintes: 

a) Avaliar a maturidade moral do estudante sob formação ontopsicológica, bem como 

investigar o seu modo de raciocínio moral, comparando o desenvolvimento moral destes 

estudantes com outros acadêmicos sem a mesma formação. 

b) Medir o modo como o estudante sob formação ontopsicológica vive os estereótipos 

dentro de si mesmo: se os relativiza ou os absolutiviza, comparando os resultados com 

outros acadêmicos sem a mesma formação. 

c) Identificar os valores humanos predominantes nos estudantes sob formação 

ontopsicológica na determinação de suas atitudes e comportamentos, comparando-o 

com estudantes de outra Universidade. 

                                                           
21

 Não se sabe muito de Tales de Mileto, mas é provável que tenha se ocupado com a formação de jovens, pois 

foi mestre e tinha discípulos, a exemplo de Anaximandro de Mileto; Parmênides também, que tinha como 

discípulo Zenão de Eléia, este que ainda na juventude escreveu seu livro; Pitágoras foi mestre de jovens, a 

exemplo do pré-socrático Alcmeão; além dos relatos históricos, é possível encontrar algumas frases de pré-

socráticos com indicativos sobre a formação moral de um jovem, como em Leucipo de Abdera, que afirma: “O 

pior que se pode ensinar à juventude é a leviandade. Pois é ela que provoca aqueles desejos que desenvolvem a 

perversidade.” (LEUCIPO apud BORNHEIM, 1998, p. 116) Também é de Leucipo (apud BORNHEIM, 1998, p. 

116): “Ocasionalmente encontra-se compreensão entre os jovens e incompreensão entre os velhos. Pois o tempo 

não ensina a pensar, mas sim a educação desde a infância e o dom da natureza.” 
22

 Por exemplo, Platão, apesar de na obra Mênon afastar a possibilidade do ensino da virtude, na obra A 

República expõe como deve se alicerçar a educação dos jovens para formar cidadãos justos àpolis; em 

Aristóteles a educação pelo hábito é o caminho da moralidade 
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d) Sintetizar e relacionar os resultados encontrados acerca do desenvolvimento moral dos 

estudantes, com os valores que possuem e o modo como vivem os estereótipos. 

As hipóteses de pesquisa investigadas foram as seguintes: 

Primeira hipótese: A formação na Faculdade Antonio Meneghetti proporcionaria um 

desenvolvimento moral efetivo nos seus acadêmicos, predominando a maioria dos seus 

formandos no esquema pós-convencional. 

Segunda hipótese: A educação na Faculdade Antonio Meneghetti proporcionaria maior 

relativização dos estereótipos em comparação aos ingressantes e aos acadêmicos da outra 

Universidade (Grupo de Controle) analisada. 

Para concretizar os objetivos e investigar as hipóteses, esta pesquisa utiliza-se da 

pesquisa bibliográfica para a fundamentação teórica e como método lógico, tanto na fase de 

investigação quanto nesta fase de relatório dos resultados, a base lógica indutivo-dedutiva, 

predominando na fase de investigação a lógica dedutiva e na fase do relato a lógica indutiva. 

 

2.2 Tipo de pesquisa 
 

A natureza desta pesquisa concilia as abordagens qualitativa e quantitativa. A pesquisa 

qualitativa é assim descrita por Densin e Lincoln (2006, p. 23): “Os pesquisadores enfatizam a 

natureza repleta de valores da investigação. Buscam soluções para as questões que realçam o 

modo como a experiência social é criada e adquire significado.” O aspecto qualitativo se 

revela nesta pesquisa pelo campo de atuação definido nesta pesquisa, na análise dos aspectos 

morais coligados aos acadêmicos sob a formação pedagógica ontopsicológica, o que implica 

considerar a interação de diversos ângulos da sua realidade social, cultural, ambiental, 

política, econômica, etc. Justifica-se este posicionamento uma vez que a essência deste estudo 

é a pessoa humana e suas qualidades em nível físico, psíquico e espiritual, considerando suas 

dimensões afetivas, cognitivas e comportamentais correlatas ao tema da moralidade. 

 Não se trata, porém, de uma pesquisa exclusivamente qualitativa, uma vez que se 

integram também aspectos quantitativos. O emprego dos dados quantitativos ou 

procedimentos estatísticos permite o alcance de projeções que reforçam o objetivo de 

pesquisa definido, não eliminando assim o elemento intersubjetivo que representa a base da 

presente pesquisa. A concretização da pesquisa quantitativa se dá pela aplicação de 

instrumentos de avaliação psicológicos, que serão descritos na continuidade desta pesquisa. 

 



49 

 

2.3 Característica geral da seleção 

  

Como ensina Fox (1981), a pesquisa deve conservar as características dos sujeitos 

avaliados para que os resultados da investigação preservem validade, credibilidade e 

veracidade. Nesta pesquisa, a seleção do grupo a ser avaliado foi definida tomando como 

referência os resultados da aplicação da metodologia ontopsicológica na formação moral dos 

acadêmicos da Faculdade Antonio Meneghetti, uma vez que é a primeira instituição de 

formação profissional no ensino superior que segue os parâmetros da Escola de Formação 

Ontopsicológica, formando profissionais segundo a linha de instrução e metodologia da FOIL 

(Formação Ontopsicológica Interdisciplinar de Liderança). A Faculdade Antonio Meneghetti 

encarna em seu título o nome do cientista fundador da Ontopsicologia, o acadêmico Professor 

Antônio Meneghetti, expressão de seu compromisso com a pedagogia ontopsicológica.  

 O processo de formalização da Faculdade Antonio Meneghetti e seu credenciamento 

junto ao Ministério da Educação do Brasil (MEC) se iniciou em março de 2006, onde, à luz da 

ciência ontopsicológica e em conformidade à legislação brasileira, foram elaborados o Plano 

de Desenvolvimento Institucional, o Regimento da Instituição, o Plano Pedagógico 

Institucional e o Projeto Pedagógico. A Faculdade foi autorizada a funcionar pelo Ministério 

da Educação mediante a portaria nº 1.170 de 5 de dezembro de 2007 (BIASOTTO, 2009). 

Simultaneamente ao ato de criação, foi autorizado o primeiro curso de Administração com 40 

vagas anuais através da portaria MEC/SESU 1.071/2007. 

A Faculdade Antonio Meneghetti está situada no Distrito Recanto Maestro, no 

município de Restinga Seca, região central do Estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Integra 

o mesmo espaço do Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro, 

Centro este que é prestigiado por empresas e personalidades administrativas de influência 

nacional e internacional, em um ambiente sustentável e integrado à natureza, com arquitetura 

humanista, com parque empresarial, eventos internacionais, fomento à atividade 

empreendedora, cultural e artística, enfim, os acadêmicos encontram-se imersos em um 

contexto de inspiração ao exercício intelectivo e de desenvolvimento pessoal e profissional. 

A Faculdade Antonio Meneghetti (2011, p. 6) adota como missão, conforme dispõe 

em seu Projeto Pedagógico Institucional: “Formação de uma nova inteligência 

empreendedora, individuada, reforçada e focalizada na ação prática do sucesso, humanamente 

superior e socialmente correta.” E como visão: “Ser centro de referência em termos de 

formação e aperfeiçoamento de profissionais para atuar em todos os níveis do contexto social, 

institucional e empresarial.” (FACULDADE ANTONIO MENEGHETTI, 2011, p. 7). A 
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instituição enfoca no progressivo desenvolvimento humano mediante os princípios científicos 

da Escola Ontopsicológica, aliando teoria e prática, com docentes que apresentam formação 

acadêmica que une vivência prática, formação pessoal e profissional continuada. 

Os valores desta instituição de ensino são: a) a pessoa no sentido ontológico: “a 

identidade de natureza do indivíduo e o que possibilita sua realização;” (FACULDADE 

ANTONIO MENEGHETTI, 2011, p. 7); b) fazer: “o indivíduo só tem a possibilidade de 

realizar-se, quando se auto oportuniza a possibilidade da prática operativa e encontra um 

resultado que lhe gratifique não apenas com o ter, mas com ampliação de sua forma mentis.” 

(FACULDADE ANTONIO MENEGHETTI, 2011, p. 7). 

Observa-se, em seus valores, o forte compromisso pedagógico de educar a pessoa a 

fazer e saber a si mesma, um adulto capaz de ser verdadeiro para si mesmo e funcional à 

sociedade. A Faculdade Antonio Meneghetti, deste modo, tem presente o compromisso com a 

moral ôntica na formação humana, nos moldes descritos pela ciência ontopsicológica, 

conforme já trabalhado no Capítulo 1. 

A proposta de ensino da Faculdade Antonio Meneghetti, baseada nas premissas 

científicas da ontopsicologia, possui um diferencial para realizar a formação humana diferente 

de todas as outras propostas pedagógicas, especialmente porque baseada em uma pedagogia 

que traz na base a novidade da descoberta do Em Si ôntico, nas palavras de Meneghetti (2010, 

p. 409):  

Uma vez individuado o Em Si ôntico, caso se consiga fazer uma pedagogia que 

consinta o desenvolvimento do projeto de natureza, obtém-se, antes de tudo, um 

indivíduo sadio e, depois, capaz de realizar a própria existência de modo criativo. 

A aplicação dos instrumentos de pesquisa foi realizada com acadêmicos do primeiro e 

último período do curso de administração da Faculdade Antonio Meneghetti, no mês de 

março de 2011. O curso de administração da Faculdade Antonio Meneghetti (2010, p. 9) 

apresenta a seguinte concepção: 

Buscando a excelência acadêmica e viabilizar a experiência humana em sua 

totalidade, através do conhecimento de diferentes perspectivas teóricas, filosóficas, 

e, acima de tudo práticas. A AMF permite uma perfeita passagem multidisciplinar 

do acadêmico, possibilitando a construção de caminhos metodológicos para a ação 

otimal profissional. Visa formar a inteligência global do aluno permitindo que o 

mesmo seja capaz de produzir e visualizar a realidade em diferentes ambientes e 

setores, de acordo com cada especificidade de localização. 

O curso de administração da Faculdade Antonio Meneghetti apresenta carga horária 

total de 3.108 horas/aula, podendo ser concluído em três anos e meio, considerando que cada 

semestre é composto por seis disciplinas de 72 horas. 

Para enriquecer a análise da formação dos acadêmicos do último período do curso de 

Administração da Faculdade Antonio Meneghetti, a presente pesquisa selecionou outra 
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Universidade, na qualidade de Grupo de Controle, a Universidade do Vale do Itajaí, onde foi 

realizado o mesmo procedimento, aplicando-se os instrumentos de pesquisa em acadêmicos 

do primeiro e último período do curso de administração. 

A Universidade do Vale do Itajaí está localizada no Estado de Santa Catarina, na 

região sul do Brasil, estando presente nas cidades de Itajaí, Balneário Camboriú, Biguaçu, 

Piçarras, São José e Tijucas, com estrutura multicampi, contando com mais de 25 mil alunos. 

A Universidade do Vale do Itajaí não adota a metodologia ontopsicológica na formação dos 

seus acadêmicos. Sua visão, missão e valores seguem abaixo enunciadas: 

Visão 

A visão da Univali é ser reconhecida como Universidade de excelência na atividade 

de ensino, no desenvolvimento e na divulgação de pesquisas e na gestão criativa e 

empreendedora de projetos sociais. 

Missão 

Nossa missão é produzir e socializar o conhecimento pelo ensino, pesquisa e 

extensão, estabelecendo parcerias solidárias com a comunidade, em busca de 

soluções coletivas para problemas locais e globais, visando à formação do cidadão 

crítico e ético. 

Valores 

Nossos valores englobam o respeito ao pluralismo de idéias, o compromisso social 

com o desenvolvimento regional e global, a produção e uso da tecnologia a serviço 

da humanização, a ética no relacionamento e a formação e profissionalização de 

vanguarda.
23

 

O curso de administração da UNIVALI foi implementado no dia 1º de março de 1979, 

mediante Decreto Presidencial nº 82.462/79 e reconhecimento pela Portaria Ministerial nº 23 

de 08/01/1982. O curso tem carga horária de 3.000 horas/aula e duração de 8 semestres (4 

anos). 

A caracterização geral da seleção, então, configura-se nos acadêmicos da Faculdade 

Antonio Meneghetti e na instituição que se presta como Grupo de Controle, restando a seguir 

indicados os perfis dos respondentes. 

 

2.4 Descrição do Procedimento da Pesquisa 

 

A coleta de dados foi realizada no mês de março do ano de 2011, na Faculdade 

Antonio Meneghetti e na Universidade do Vale do Itajaí, ocasião em que foram aplicados com 

os alunos quatro instrumentos, a seguir dispostos: 

a) Questionário semi-estruturado – questionário elaborado com o objetivo de recolher os 

dados de identificação pessoal do avaliado, abrangendo: idade, sexo, estado civil, profissão, 

religião, idade e profissão dos pais, idade e sexo dos irmãos, naturalidade. 

                                                           
23

 Disponível em: 

<http://www.univali.br/modules/system/stdreq.aspx?P=7&VID=default&SID=863477984845054&S=0&C=253

43> 
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b) Questionário sobre o modo de vivência de estereótipos – este questionário apresenta 

questões fechadas e foi elaborado por este pesquisador com a finalidade de avaliar se o 

acadêmico, no modo de realização de uma conduta, relativiza os estereótipos sociais ou se os 

vive como absolutos. 

c) Inventário de Valores de Schwartz (Schwartz Values Inventory) – criado por Shalom 

H. Schwartz, permite identificar os valores comuns que são atuados pelas pessoas como 

princípios orientadores da conduta. 

d) Defining Issues Test2 (DIT-2) - instrumento que tem o propósito de medir o 

desenvolvimento moral das pessoas. 

A aplicação dos instrumentos de pesquisa foi realizada mediante prévia autorização da 

direção e coordenação de cada instituição de ensino analisada. 

A aplicação dos instrumentos, em cada turma, deu-se em dois momentos: a) em um 

dia, foram aplicados os seguintes instrumentos: Questionário semi-estruturado, Questionário 

sobre o modo de vivência de estereótipos e Defining Issues Test2; b) no espaço de tempo que 

variou de um dia a uma semana foi aplicado o  Inventário de Valores de Schwartz. Houve a 

aplicação em dias separados porque não é recomendada a aplicação conjunta do Inventário de 

Valores de Schwartz com o DIT-2, uma vez que ambos os testes exigem concentração e 

esforço cognitivo do respondente, que, se respondesse em conjunto estes testes, ao final de um 

deles não apresentaria disposição mental para responder o teste sucessivo, o que poderia 

comprometer a fidedignidade da resposta. 

2.4.1 Questionário sobre o modo de vivência de estereótipos 

 

 Um dos propósitos do presente estudo é examinar a habilidade dos acadêmicos sob 

formação ontopsicológica em relativizar os estereótipos, sendo este um tema que toca 

diretamente à moral. Após pesquisas realizadas junto ao Mental Measurements Yearbook 

(MMY)
24

, ao Tests in Print
25

, ao Test Collection Bibliographies
26

,  ao Science Directorate
27

 e 

ao Conselho Federal de Psicologia brasileiro, não retornou nenhum instrumento psicológico 

                                                           
24

Mental Measurements Yearbook (MMY) – fonte de pesquisa de testes estabelecido por Oscar K. Buros, sendo 

publicado pelo Buros Institute of Mental Measurements da Universidade de Nebraska. Abrange uma série de 

anuários de quase todos os testes psicológicos publicados em inglês. 
25

Tests in Print é uma publicação do Buros Institute, editado por L.L. Murphy, Conoley e Impara. Oferece uma 

cobertura cumulativa de todos os testes comerciais conhecidos, publicados em inglês, juntamente com 

informações fatuais e listas de referência. 
26

Test Collection Bibliographies é uma fonte de testes preparada pela Educational Testing Service (ETS), com 

uma cobertura completa de todo tipo de testes. 
27

Science Directorate é uma base de dados da American Psychological Association (APA) que disponibiliza 

guias claros e concisos para se encontrar informações sobre testes publicados e não-publicados. 
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que tenha sido criado para medir o modo como o ser humano vive os estereótipos dentro de si 

mesmo: se os relativiza ou os absolutiza. 

 Diante deste panorama, tornou-se necessário elaborar um instrumento para esta 

finalidade. O instrumento elaborado é um questionário fechado que avalia o entendimento do 

acadêmico quanto ao modo de lidar com os estereótipos. Este instrumento avalia se a 

escolha do estudante está direcionada no sentido da estabilização ou não de sua conduta em 

estereótipos sociais.  

Para tanto, foram elaboradas quatorze frases e para cada frase o acadêmico deve 

pronunciar como considera este estereótipo em uma escala composta por três opções: a) 

indispensável, b) é irrelevante ou c) relativo. Neste sentido, são apenas duas as variáveis para 

interpretação da resposta do acadêmico: a) Absolutização do estereótipo – retratada nas 

opções: “Indispensável” e “É irrelevante”; b) Relativização do estereótipo – retratada na 

opção: “Relativo” (ver o instrumento em anexo).  

As frases estão organizadas em sete categoriais de estereótipos, escolhidas com base 

no tom de relevância social das mesmas e da facilidade de cognição. Cada categoria é 

acompanhada por duas frases, sendo categorias universalmente aceitas e conhecidas, a seguir 

nomeadas: 

Categoria Frases 

Família “Constituir Família.” “Ter filhos.” 

Sexo “Namorar” “Viver uma paixão.” 

Religião “Ter uma religião.” “Frequentar a Igreja.” 

Ideologia “Defender uma ideologia.” “Manter sempre as próprias 

convicções.” 

Autoridade “Sempre obedecer aos mais velhos.” “Não discutir ou se opor 

a uma autoridade reconhecida pela sociedade.” 

Amizade “Preservar sempre as relações de amizade.” “Ter a presença 

do melhor amigo para o aniversário.” 

Moral Societária “Ajudar uma pessoa necessitada.” “Jamais mentir ao 

próximo.” 

Dentro das sete categorias, destacam-se as relações primárias que estabilizam o 

sujeito: a família, as afetivas de casal e as da amizade (MENEGHETTI, 2010, p. 32). Este 

teste foi elaborado sob inspiração do fundamento científico da escola ontopsicológica. 
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2.4.2 Inventário de Valores de Schwartz 

 

 A escala psicométrica utilizada para avaliar a percepção dos valores humanos dos 

acadêmicos entrevistados foi o Inventário de Valores Schwartz, validado no Brasil por 

Tamayo e Schwartz (1993). Schwartz (1992), psicólogo social, professor da Universidade 

Hebraica de Jerusalém (Hebrew University of Jerusalem), é o mentor deste instrumento, 

sendo que em sua versão original consta um inventário de 57 valores, classificando tais 

valores em consideração ao conteúdo das metas motivacionais que eles expressam 

(SCHWARTZ, 1996).  

Na adaptação do instrumento para o Brasil foram acrescentados 4 valores que são 

característicos da cultura brasileira, quais sejam: esperto, sonhador, vaidade e trabalho 

(TAMAYO, 1994). Deste modo, o inventário resultou em 61 valores que orientam a vida das 

pessoas, organizados segundo dez tipos motivacionais (ver instrumento em anexo): 1- Poder; 

2- Realização; 3- Hedonismo; 4- Estimulação; 5- Autodeterminação; 6- Universalismo; 7- 

Benevolência; 8- Tradição; 9- Conformidade; 10- Segurança. 

Observa-se, assim, que cada tipo motivacional é um fator composto por diversos valores 

que apresentam similaridade do ponto de vista emocional. As metas e interesses dos tipos 

motivacionais seguem relacionadas no Quadro 2, conforme Tamayo, Souza, Vilar, Ramos, 

Albernaz e Ferreira (2001): 

Tipos Metas Serve interesses 

Hedonismo Prazer e gratificação sensual para si mesmo. Individuais 

Realização O sucesso de uma demonstração de 

competência. 

Individuais 

Poder social 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 os 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 



55 

 

Universalismo Tolerância, compreensão e promoção do bem-

estar de todos e da natureza. 

Mistos 

Quadro 2 – TAMAYO, A. et al, 2001. 

Estes dez tipos motivacionais são uma proposta de tipologia universal de valores que 

Schwartz criou com base na literatura sobre as necessidades básicas dos indivíduos. Para 

tanto, considera os valores como representações cognitivas de três tipos de necessidades 

humanas universais: a) necessidades biológicas do organismo; b) necessidade de interação 

social para a regulação das relações interpessoais; c) necessidades sócio-institucionais, que 

visam o bem-estar e sobrevivência do grupo (SCHWARTZ, BILSKY, 1987). 

Estes dez tipos motivacionais, por sua vez, são agrupados dentro de quatro dimensões 

de valores humanos, assim explicadas por Schwartz (2005): 

1- Autotranscendência: representa a aceitação dos outros como iguais e a preocupação 

com seu bem-estar, abrangendo assim os tipos motivacionais do universalismo e da 

benevolência; 

2- Conservação: auto-restrição submissa, conformação às práticas tradicionais e 

manutenção da estabilidade, abrangendo a tradição, conformidade e segurança; 

3- Autopromoção: busca pelo próprio sucesso relativo e domínio sobre os outros, 

abrangendo o poder, a realização e o hedonismo; 

4- Abertura à mudança: o favorecimento da mudança pelo pensamento e ações 

independências do indivíduo, abrangendo a estimulação, a autodeterminação e o hedonismo. 

No seu conjunto, a estrutura teórica de relações entre valores é dinâmica e segue 

conforme a Figura 1: 

 

Figura 1 – Estrutura teórica de relações entre valores (SCHWARTZ, 2005). 
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O Inventário de Valores de Schwartz apresenta uma lista de 61 valores, acompanhando 

cada valor uma frase explicativa para clarificar e precisar seu significado. As instruções do 

questionário destacam os valores enquanto conceitos amplos, sendo que aos avaliados é 

solicitado indicar a importância de cada valor enquanto princípio que guia sua vida.  

Para avaliar a importância de cada um dos valores para os indivíduos, o inventário está 

estruturado em uma escala do tipo Likert composta por sete níveis: (-1) oposto aos meus 

valores; (0) nada importante; (1 e 2) não rotulados; (3) importante; (4 e 5) não rotulados; (6) 

muito importante e (7) suprema importância. 

2.4.3 DIT-2 

 

Adotou-se o teste DIT-2 enquanto procedimento sistemático que consente observar e 

descrever o desenvolvimento moral das pessoas, consentindo uma mensuração objetiva e 

padronizada através da apresentação de 5 dilemas morais, onde os sujeitos foram instados a 

responder a situações hipotéticas, indicando o “como” pensam e agiriam na situação proposta 

no dilema, explicando “por quê” tomariam tal decisão. Então, trata-se de um instrumento 

objetivo e fechado, que se propõe responder à seguinte questão: o que devemos supor que 

aconteça no plano psicológico para que a ação moral se realize?  

O DIT-2, na sua versão originária, segue uma orientação cognitivo-desenvolvimentista 

para: a) medir quais dos três esquemas descritos por Rest (interesse pessoal, manutenção das 

normas ou pós-convencional) predomina no ajuizamento moral de uma pessoa; b) avalia se a 

pessoa possui um desenvolvimento moral relacionado aos estágios 2, 3, 4, 5 ou 6 de Kohlberg 

(convém ressalvar que o estágio 1 [moralidade heterônoma] não é identificado no DIT-2 

[REST, 1986]); c) serve de suporte empírico para identificar o mais alto nível moral, o nível 

pós-convencional, que na teoria de Kohlberg é composto pelo estágio 5 (contrato social ou 

utilidade e direitos individuais) e 6 (princípios éticos universais). 

A abordagem do DIT-2 segue quatro caminhos, nas palavras de Costa Pinto (2002, p. 

100): 

a) enfatiza a cognição (em particular, a formação de conceitos de como é possível 

organizar cooperação entre as pessoas num alcance alargado da sociedade; b) 

promove a auto-construção de categorias epistemológicas básicas (por exemplo: 

reciprocidade, direitos, deveres, justiça, ordem social); c) retracta alterações ao 

longo dos tempos em termos do desenvolvimento cognitivo (por exemplo: é possível 

falar de "avanço", no qual "mais alto é melhor"); d) caracteriza as alterações do 

desenvolvimento dos adolescentes e jovens adultos em termos de substituição do 

pensamento moral convencional para pós-convencional.  

Os dilemas morais são proposições de situações morais hipotéticas que consentem a 

análise da capacidade de raciocínio e decisão moral e a consequente identificação dos níveis e 
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estágios (Kohlberg), assim como esquemas (Rest) de desenvolvimento moral. Isso porque as 

questões formuladas retratam situações que exigem um posicionamento dos sujeitos em 

relação a conceitos sobre a vida, a dignidade humana, seu juízo sobre liberdade, consciência e 

responsabilidade. Os dilemas morais forçam aos sujeitos a tomar decisões sobre direitos, 

obrigações, critérios de justiça. 

O DIT-2 apresenta 5 dilemas morais, a seguir descritos: 

a) “Fome” – neste dilema um pai deve decidir se furta a comida estocada no depósito de 

um homem rico, o qual guarda o alimento esperando os preços do mercado subirem com o 

objetivo de futuramente vendê-lo e obter elevados lucros. 

b) “Repórter” – uma jornalista deve decidir se publica ou não uma história desabonadora 

do passado de um candidato político. 

c) “Distrito Educacional” – um professor coordenador de educação de um Distrito 

Educacional deve decidir se realiza ou não novas reuniões públicas para definir qual escola do 

ensino fundamental seria fechada, considerando que a primeira reunião pública foi desastrosa 

e improdutiva. 

d) “Câncer” – um médico deve decidir se dá ou não uma dose muito elevada de 

analgésico a uma paciente em estado de câncer terminal, com risco real da paciente não 

resistir e falecer devido esta dosagem. 

e) “Protesto” – o entrevistado deve decidir sobre a legitimidade ou não de uma ação de 

protestos desencadeada por estudantes que se opõem à política internacional norte-americana 

através da paralisação das atividades da Universidade e perturbação da ordem pública. 

Através dos dilemas morais busca-se esclarecer as razões da forma de pensar e atuar 

dos sujeitos avaliados, aprofundando as justificativas e as perspectivas sócio-morais que o 

avaliado apresenta sobre a tomada de posição em cada situação. Com as respostas é possível 

examinar o conteúdo intelectual e as razões práticas da forma de agir moralmente. 

Na versão originária, a apresentação do teste consiste em um parágrafo com a exposição 

do dilema moral; estes dilemas hipotéticos são seguidos de 12 afirmações que representam 

diferentes esquemas (esquema de interesse pessoal ou de manutenção das normas ou pós-

convencional) ou estágios (2, 3, 4, 5 ou 6 de Kohlberg). Cada uma das 12 afirmações é 

acompanhada de uma cotação em termos de sua importância na tomada de decisão, cotada em 

cinco pontos: máxima importância, muita importância, média importância, pouca importância, 

nenhuma importância. Depois de cotar os 12 itens, o respondente deve ordenar as quatro 

afirmações mais importantes das 12 consideradas (REST, TOMA, EDWARDS, 1997). 



58 

 

A correspondência entre os itens do DIT-2 e os estágios de desenvolvimento moral 

seguem conforme o Quadro 3: 

HISTÓRIAS- 

PROBLEMAS 
ITENS 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A FOME 2 3 4 M 6 3 5B M 3 A 5A 5A 

REPÓRTER 5A 2 2 A 3 5A 4 3 M 6 5A 5A 

DISTRITO 

EDUCACIONAL 

4 3 2 M 4 3 5A 4 A 5B 5A 5A 

CÂNCER 4 A 5A 3 M 5A 5B 3 2 5B 4 5A 

O PROTESTO 4 2 3 M 3 A A 5A 5A 4 6 4 

Quadro 3 – Grade de avaliação do DIT-2 

Para a interpretação das respostas também é importante considerar que a grade de 

avaliação apresenta ainda os seguintes itens: a) “item M” – o M significa Meaningless (sem 

sentido), ou seja, itens concebidos para não ter sentido no contexto da história de referência, 

constituindo um meio de detectar se os sujeitos estão preenchendo com atenção e seriedade; 

então, se um mesmo respondente assinala muitas afirmações “M”, o seu questionário é 

invalidado; b) “item A” – “A” advém de “Anti-establishment” (anti-institucional), são 

questões que apesar de indicarem uma aparente regressão para o estágio 2, refletem o conceito 

de estágio 4 e meio, por assinalarem uma passagem do estágio 4 para o estágio 5 de Kohlberg, 

ou seja, do nível convencional para o pós-convencional; c)Sub-estágios A e B no caso dos 

itens 5A e 5B – trata-se de uma sugestãode Kohlberg para melhor definir o estágio moral, 

onde é possível, em um mesmo estágio, distinguir duas formas de raciocínio: um raciocínio 

heterônomo, representado pelo sub-estágio A (5A), baseado em regras e na autoridade; e um 

raciocínio autônomo, refletido no sub-estágio B (5B), baseado em princípios, justiça, 

igualdade e reciprocidade (REST et al, 1999). 

 

2.5 Limitações da Pesquisa 

 

O pesquisador deve ter a honestidade científica e a humildade de apontar as limitações 

que encontra no seu percurso de pesquisa. No caso vertente, é possível relatar que as 

limitações encontram-se nos instrumentos de pesquisa, os quais, ainda que sejam os mais 
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credenciados no universo acadêmico para uma pesquisa com a temática sobre moralidade, 

ainda não são os ideais, especialmente para uma pesquisa que se propõe avaliar estudantes sob 

a formação ontopsicológica. 

Como já exposto, o DIT-2 se insere no sistema teórico do desenvolvimento moral de 

Kohlberg e do modelo neo-kohlbergiano (neo-Kohlbergian model) de James Rest. Neste 

sistema teórico, porém, observa-se que não existe ao avaliado a opção de responder ao dilema 

moral baseado nos critérios da moral ôntica, e isto porque nem Kohlberg nem Rest, ao que 

consta em suas biografias, tiveram influência da ontopsicologia em sua formação. Implica 

reconhecer que estes testes não são capazes de apreender aspectos essenciais ligados à 

proposta de formação ontopsicológica, por exemplo, não é medida a moral do utilitarismo 

funcional, assim caracterizada por Meneghetti (2002, p. 95): “A moral do utilitarismo 

funcional é a seguinte: uma coisa boa, inerente a uma individuação, se a individua, se exalta a 

sua função específica, se é tal à sua ação em identidade.” 

 Esta limitação, em certa medida, era reconhecida pelo próprio Kohlberg (1992, p. 253, 

nossa tradução), ao mencionar sobre um suposto estágio 7 para sua teoria, o qual não chegou 

a ser formulado, apesar de tê-lo anunciado:  

Em geral, uma resposta do Estágio 7 a problemas éticos e religiosos se baseia na 

construção de um sentido da identidade ou unidade com a vida, com o fato do ser ou 

com Deus. [...] o desenvolvimento ético e religioso do estágio brando culmina em 

um sentido sintético, não dualista, de participação em e de identidade, com uma 

ordem cósmica. O eu se entende como um componente desta ordem e que depende 

da participação nesta ordem.
28

 

 Comentando Kohlberg, afirma Biaggio (1998, p. 44): “O sétimo estágio envolve uma 

construção de um senso de identidade ou unidade com o ser, com a vida, ou com Deus.” 

Nessa ordem de ideias, os instrumentos utilizados não conseguem apreender o profundo da 

novidade da proposta ontopsicológica, ou seja, quando este instrumento mede o 

desenvolvimento moral, não o está fazendo em um sentido de ganho ôntico. Para tanto, 

tornar-se-ia necessário criar um instrumento de pesquisa específico para este intento. A 

ontopsicologia já possui os seus instrumentos, tanto de análise quanto de intervenção, a 

referência que se faz aqui é de um instrumento de pesquisa acadêmico para medição da 

proposta ontopsicológica. 

 Esta limitação impede qualquer pretensão desta pesquisa em apontar um nítido 

progresso dos sujeitos pesquisados no sentido de estarem ou não realizando metanoia, ou de 

                                                           
28

 “En general, una respuesta de Estadio 7 a problemas éticos y religiosas se basa en la construcción de un 

sentido de la identidad o unidad con la vida, con el hecho de ser o con Dios. […] el desarrollo ético y religioso 

de estadio blando culmina en un sentido sintético, no dualista, de participación en y de identidad con, un orden 

cósmico. El yo se entiende como un componente de este orden y su significado se entiende que depende de la 

participación en este orden.” 
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estarem ou não aumentando seu contato com o próprio Em Si ôntico. A implicação é que o 

desenvolvimento moral, na abordagem cognitiva-evolutiva, não fornece parâmetros de certeza 

para indicar se a evolução medida pelo instrumento não seria simplesmente a evolução do 

sujeito nos trilhos de uma moral ideológica ou de opiniões. 

 A resposta que esta pesquisa forneceu para minimizar esta situação foi a criação do 

questionário sobre o modo de vivência de estereótipos, onde é possível certificar se a 

tendência dos acadêmicos é de estabilizar-se em feixes de estereótipos ou de relativizá-los. 

Deste modo, é possível ter uma verificação, em termos de tendências, sobre se os acadêmicos 

estão absolutizando ou relativizando os estereótipos. 
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CAPÍTULO 3 – ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

3.1 Descrição das características gerais dos participantes da pesquisa 
 

 Com base nos dados coletados através do questionário sócio-econômico, os grupos 

analisados, em ambas as Universidades analisadas (Faculdade Antonio Meneghetti e 

Universidade do Vale do Itajaí), estão descritos na seguinte ordem: 

a) Percentual de respondentes por Universidade – do total de respondentes, 43,8% são 

da Faculdade Antonio Meneghetti e 56,3% são da UNIVALI, totalizando 100%. Do total de 

respondentes, 52,5% são do primeiro período e 47,5% são do segundo período do curso de 

administração. Por instituição, tem-se os seguintes dados: 

FACULDADE ANTONIO 

MENEGHETTI 

UNIVALI 

Período Quantidade Período Quantidade 

Primeiro 17 Primeiro 25 

Último 18 Último 20 

TOTAL 35 TOTAL 45 

b) Estado civil – do total de respondentes, 15% são casados; 78,8% são solteiros; e 6,3% 

possuem união estável, perfazendo um total de 100%. Segue abaixo discriminado, por 

instituição e período: 

PRIMEIRO PERÍODO 

FACULDADE ANTONIO 

MENEGHETTI 

UNIVALI 

Estado Civil Quantidade Período Quantidade 

Solteiro 15 Solteiro 19 

União Estável 2 União Estável 1 

Casado 0 Casado 5 

TOTAL 17 TOTAL 25 

 

ÚLTIMO PERÍODO 

FACULDADE ANTONIO 

MENEGHETTI 

UNIVALI 

Estado Civil Quantidade Período Quantidade 

Solteiro 16 Solteiro 13 

União Estável 1 União Estável 1 

Casado 1 Casado 6 

TOTAL 18 TOTAL 20 

c) Sexo – do total de respondentes, 37,9% são do sexo masculino e 62,1% são do sexo 

feminino, totalizando 100%. Segue abaixo a discriminação: 

PRIMEIRO PERÍODO 

FACULDADE ANTONIO 

MENEGHETTI 

UNIVALI 
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Sexo Quantidade Sexo Quantidade 

Masculino 7 Masculino 8 

Feminino 10 Feminino 17 

TOTAL 17 TOTAL 25 

 

ÚLTIMO PERÍODO 

FACULDADE ANTONIO 

MENEGHETTI 

UNIVALI 

Sexo Quantidade Sexo Quantidade 

Masculino 8 Masculino 5 

Feminino 10 Feminino 15 

TOTAL 18 TOTAL 25 

d) Idade – do total de respondentes, 25% possui até 20 anos; 57,6% possui de 20 a 28 

anos e 17,4% possui mais de 28 anos, totalizando 100%. Convém ressaltar que, no presente 

estudo, adota-se como idade para caracterizar uma pessoa como jovem aquela recomendada 

por Meneghetti (2005a, p. 40): “considero jovens todos aqueles que têm uma idade 

compreendida entre os 14 e os 28 anos”. Os dados seguem abaixo discriminados: 

PRIMEIRO PERÍODO 

FACULDADE ANTONIO 

MENEGHETTI 

UNIVALI 

Idade Quantidade Idade Quantidade 

Até 20 anos 10 Até 20 anos 9 

De 20 a 28 anos 6 De 20 a 28 anos 13 

Mais de 28 anos 1 Mais de 28 anos 3 

TOTAL 17 TOTAL 25 

 

ÚLTIMO PERÍODO 

FACULDADE ANTONIO 

MENEGHETTI 

UNIVALI 

Idade Quantidade Idade Quantidade 

Até 20 anos 1 Até 20 anos 0 

De 20 a 28 anos 12 De 20 a 28 anos 16 

Mais de 28 anos 5 Mais de 28 anos 4 

TOTAL 18 TOTAL 20 

e) Renda familiar mensal – do total de respondentes, 26% possui renda familiar de um a 

três salários mínimos; 32,5% de quatro a seis salários mínimos; 18,2% de sete a nove salários 

mínimos; 23,4% mais de dez salários mínimos, em um total de 100%. Os dados seguem 

abaixo discriminados: 

PRIMEIRO PERÍODO 

FACULDADE ANTONIO 

MENEGHETTI 

UNIVALI 

Renda Familiar Percentual Renda Familiar Percentual 

De um a três 

salários mínimos 

33,3% De um a três 

salários mínimos 

37,5% 

De quatro a seis 20% De quatro a seis 29,2% 
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salários mínimos salários mínimos 

De sete a nove 

salários mínimos 

20% De sete a nove 

salários mínimos 

12,5% 

Mais de dez salários 

mínimos 

26,7% Mais de dez 

salários mínimos 

20,8% 

TOTAL 100% TOTAL 100% 

 

3.2 Resultados da aplicação do DIT-2 
 

 Os resultados do DIT-2 foram analisados utilizando-se o programa estatístico SPSS 

(Statistical Package for the Social Science), onde foi tirada a mediana para verificar a medida 

de tendência central em relação às variáveis selecionadas, utilizando-se o teste não para-

métrico de Mann-Whitney (Prova U) para realizar a comparação entre os escores de duas 

amostras independentes, quais sejam: duas Universidades (Faculdade Antonio Meneghetti e 

Universidade do Vale do Itajaí) e dois períodos (primeiro e último período para cada 

Universidade). O nível de significância adotado foi o p < 0,10, pois a presente pesquisa, além 

do aspecto quantitativo, possui também uma abordagem qualitativa, sendo que tal limite 

consente que a análise entre mais profundamente na riqueza do fenômeno humano, 

diminuindo a distância entre indicador e indicado, entre o dado colhido e a realidade relatada. 

 O DIT-2 consente posicionar a amostra entre os três esquemas descritos por Rest 

(interesse pessoal, manutenção das normas ou pós-convencional). Como o objeto deste estudo 

condiz à formação moral dos acadêmicos na Faculdade Antonio Meneghetti, convém iniciar 

comparando os dados colhidos nos alunos do último período desta Faculdade com aqueles do 

primeiro desta mesma instituição, para verificar qual dos esquemas de desenvolvimento moral 

predomina entre estes acadêmicos. Os dados seguem abaixo delineados: 

 

 Primeiramente, é possível constatar que o esquema de interesse pessoal tem maior 

pontuação no primeiro período (18) que entre os acadêmicos do último período (14) da 
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Faculdade Antonio Meneghetti. Em termos estatísticos, esta diferença foi considerada 

significativa - consistindo p < 0,10-, neste caso: 0,067. Apurou-se na Prova U o número 91. 

 Partindo destes dados, é possível reconhecer que no último período os acadêmicos 

reagem aos fenômenos morais com menos representações individualistas ou pensando menos 

em agradar ao próximo do que no primeiro período. O esquema de interesses pessoais 

significa aquele de maximizar a satisfação das necessidades e desejos próprios (se uma ação 

me dá prazer e satisfaz uma necessidade pessoal ela é correta), bem como de determinar a 

própria ação em consideração ao que agrada mais aos outros, comportamentos estes que se 

encontram em estágios baixos de desenvolvimento moral. Portanto, é possível perceber que, 

em relação ao esquema de interesses pessoais, os acadêmicos do último período apresentam 

um amadurecimento maior que os do primeiro período. 

 Quanto ao esquema de manutenção das normas, recebeu maior pontuação entre os 

acadêmicos do último período (9) do que no primeiro (8), porém, em termos estatísticos, esta 

diferença não foi considerada significativa (0,22), sendo apurada na Prova U o número 109. O 

esquema de manutenção de normas significa que a pessoa reage aos fenômenos morais 

considerando sempre a conformidade aos critérios convencionados socialmente, dando 

elevada importância às normas sociais na determinação da própria conduta. Entre os três 

esquemas (interesse pessoal, manutenção das normas e pós-convencional), constata-se que o 

esquema de manutenção de normas é o que menos recebe adesão tanto entre os alunos do 

primeiro quanto do último período.  

 Por fim, em relação ao esquema pós-convencional, que é considerado o máximo 

degrau de desenvolvimento moral, observa-se que os acadêmicos do primeiro período 

apresentam pontuação (20), superior ao do último período (19). Em termos estatísticos, esta 

diferença não foi considerada significativa (0,501). Apurou-se na Prova U o número 125. 

 Este resultado indica que os acadêmicos do primeiro e do último período da Faculdade 

Antonio Meneghetti não apresentam diferenças entre si quanto ao esquema pós-convencional. 

O esquema pós-convencional é aquele de compartilhamento de ideias para a organização da 

sociedade em cooperação, em que as pessoas universalizam racionalmente os valores, sendo 

auto-legisladoras e logicamente consistentes. Neste esquema, o indivíduo não associa o que é 

moralmente correto àquilo que as normas ou religião ou família estabelecem, buscando 

critérios racionais para definir uma moral universalmente, além de estarem abertas ao diálogo 

e ao aperfeiçoamento das próprias ideias. O indivíduo relativiza mais facilmente as normas 

convencionais e tem maior consciência sobre o significado dos valores. Há uma postura 
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propositiva do sujeito, em construir uma ordem social melhor, mediante valores 

compartilhados. 

 Desta comparação entre os três esquemas morais, em termos estatísticos, pode-se 

afirmar que a única diferença significativa apurada ocorreu em relação ao esquema de 

interesses pessoais, onde os acadêmicos do último período da Faculdade Antonio Meneghetti 

apresentam uma evolução em relação aos do primeiro período, na medida em que consideram 

menos os esquemas de interesse pessoal em seu julgamento moral. 

 Convém salientar que os dados colhidos consentem identificar que os acadêmicos do 

primeiro e do último período se pautam mais em sua ação pelo esquema pós-convencional, 

seguido pelo esquema de interesse pessoal e, por fim, pelo esquema de manutenção das 

normas. 

 Antes de comparar a Faculdade Antonio Meneghetti com o Grupo de Controle, que 

são alunos do curso de administração da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), convém 

apresentar idêntica comparação entre o primeiro e último período da UNIVALI. Neste 

sentido, segue abaixo a descrição da análise: 

 

 No Grupo de Controle observa-se, em relação ao esquema de interesse pessoal, que o 

primeiro período (14) pontua mais que o último período (13), porém, em termos estatísticos, 

esta diferença não foi considerada significativa (0,581). Em relação ao esquema de 

manutenção de normas, o último período (9) pontuou mais que o primeiro período (7). 

Estatisticamente, esta diferença não foi considerada relevante (0,279). Quanto ao esquema 

pós-convencional, o primeiro período (20) pontuou mais que o último período (19), no 

entanto, em termos estatísticos, esta diferença também não foi considerada significativa 

(0,748). Significa que na UNIVALI os acadêmicos comparados do primeiro e do último 

período não apresentaram diferenças significativas em seu desenvolvimento moral. 



66 

 

 Cumpre, agora, comparar os resultados obtidos entre os acadêmicos do último período 

da Faculdade Antonio Meneghetti, com aqueles do último período da UNIVALI. Os 

resultados obtidos foram os seguintes: 

 

 Entre as duas instituições de ensino, constatam-se resultados iguais no esquema de 

manutenção das normas e no esquema pós-convencional, havendo sutil diferença no esquema 

de interesse pessoal. Estatisticamente, esta diferença no esquema de interesse pessoal não foi 

considerada significativa (0,708). Apurou-se na Prova U o número 133. Deste modo, os 

formandos da Faculdade Antonio Meneghetti e os formandos da UNIVALI seguem os 

mesmos esquemas morais, onde dão preferência ao esquema pós-convencional, seguido do 

esquema de interesse pessoal e, por fim, ao esquema de manutenção das normas. 

 Não é de surpreender a ausência de diferença entre os dois centros de ensino 

comparados, considerando a limitação do instrumento DIT-2 para apreender a evolução moral 

dentro da proposta pedagógica ontopsicológica, limitação esta enunciada no item 2.5 do 

Capítulo 2. Para apreender, mais a fundo, a formação moral na Faculdade Antonio 

Meneghetti, convém, agora, perseguir a quantidade de acadêmicos que se identifica com 

valores determinados, relacionando os valores preferidos pela maior quantidade de 

acadêmicos. 

 

3.2 Resultados da aplicação da Escala de Valores de Schwarz 

 

A proposta de utilizar a Escala de Valores de Schwarz consente realizar um inventário 

dos valores para identificar aqueles que predominam entre os acadêmicos da Faculdade 

Antonio Meneghetti. A teoria de valores preconizada por Schwartz (2005) entende o valor 

como algo desejável, variando em importância. Os valores permitem depreender os princípios 

que servem de orientação para a vida de uma pessoa. Os valores, segundo Schwartz, 

constituem a base motivacional para a manifestação de comportamentos humanos. 
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Os resultados serão apresentados a partir da leitura de cada uma das 4 dimensões 

abordadas por Schwartz, sendo elas: a) autotranscendência, b) conservação, c) autopromoção 

e d) abertura à mudança. Os dados foram apurados trabalhando com a noção de média, tendo 

por parâmetro a média da escala Lickert do questionário. Significa que os percentuais obtidos 

referem-se à quantidade de alunos que deram importância a valores acima da média da escala 

Lickert do questionário, ponderando a unanimidade ou não do grupo na preferência pelos 

valores. Quando se fala em “preferência”, não se está remetendo ao significado estatístico do 

termo, mas como o maior número de respondentes que assinalaram valores acima da média da 

escala Lickert do Inventário de Valores de Schwartz. 

Adianta-se que, entre os alunos do último período da Faculdade Antonio Meneghetti, a 

maior parte deles conferiu maior preferência aos valores relacionados às seguintes dimensões: 

a) em primeiro lugar, à abertura à mudança (93,9% dos alunos assinalaram acima da média 

Lickert para os valores que compõem esta dimensão); b) em segundo lugar, aos valores 

ligados à autopromoção (90,3% dos alunos assinalaram acima da média Lickert para os 

valores que compõem esta dimensão); c) seguido da autotranscendência (85% dos alunos 

assinalaram acima da média Lickert para os valores que compõem esta dimensão) e, por fim, 

d) a conservação (79,4% dos alunos assinalaram acima da média Lickert para os valores que 

compõem esta dimensão). É o que se pode antever no gráfico a seguir: 

 

 

A seguir, são apresentados os resultados da análise descritiva dos valores pessoais dos 

acadêmicos formandos da Faculdade Antonio Meneghetti, a partir de cada uma das 4 

dimensões, começando pela dimensão com valores mais pontuados (abertura à mudança) 

àquela com valores menos pontuados (conservação): 

a) Abertura à Mudança 
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A abertura à mudança, como indicam Porto e Tamayo (2003), está ligada à 

independência de pensamento e de ação, envolvendo três tipos motivacionais: 

autodeterminação, hedonismo e autoestimulação. A análise dos dados conclui com as 

seguintes informações: 

 

Observa-se que, destes três tipos motivacionais, os valores mais pontuados foram da 

autodeterminação (95,2%), seguida do hedonismo (94,5%), finalizando com a estimulação 

(88,9%). 

A autodeterminação, segundo Schwartz (2006), significa buscar independência de 

pensamento e de ação ao realizar escolhas, criar, explorar. Significa que os acadêmicos 

atribuem valor em buscar dentro de si próprios o critério e o impulso para efetuar uma escolha 

e agir. Está ligada ao preenchimento de necessidades orgânicas, bem como a exigências de 

autonomia, independência e criatividade. Os quatro valores que os acadêmicos, em 

unanimidade, identificaram como acima da média da escala Lickert, são: liberdade (100%), 

criatividade (100%), curioso (100%), autodeterminado (100%). Estes valores foram seguidos 

de auto-respeito (94,4%), independente (94,4%) e uma vida variada (77,8%). 

O hedonismo significa, conforme Schwartz (2006), a busca por prazer e gratificação 

naquilo que faz, sendo que tais valores estão ligados a necessidades orgânicas e a satisfação 

destas necessidades. Os acadêmicos selecionaram, em unanimidade, a auto-indulgência 

(100%) como um valor acima da média da escala Lickert, significando a auto-indulgência a 

busca por coisas prazerosas, seguida dos seguintes valores: prazer (88,9%) e que goza a vida 

(77,8%). 

A estimulação significa, na linha de Schwartz (2006), a pessoa que persegue um 

objetivo de novidade e mudança de vida, derivada da necessidade orgânica pela variedade e 

estimulação para manter um nível otimal de ativação. O percentual de valores que ficaram 

acima da média da escala Lickert foram: vida excitante (88,9%) e audacioso (88,9%). 

b) Autopromoção 
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A autopromoção é uma dimensão que enfatiza a busca de sucesso e liderança, 

envolvendo três tipos motivacionais: realização, poder e hedonismo (PORTO; TAMAYO, 

2003). Abaixo, segue a análise descritiva: 

 

A realização é o tipo motivacional de pessoas que demonstram sucesso pela 

demonstração de competência dentro dos parâmetros sociais, apresentando maior aprovação 

social e envolvendo ambição, ser influente, bem sucedido, capaz (SCHWARTZ, 2006). Os 

três valores que os acadêmicos, em unanimidade, identificaram como acima da média da 

escala Lickert são: capaz (100%), inteligente (100%) e bem-sucedido (100%), seguidos de 

influente (94,4%), esperto (94,4%) e ambicioso (83,3%). 

O poder define-se pelo status social e o prestígio, controle ou domínio sobre outras 

pessoas ou recurso, uma propensão à liderança. O valor que os acadêmicos, em unanimidade, 

identificaram como acima da média da escala Lickert foi a vaidade (100%), seguida de 

riquezas (94,4%), preservador da minha imagem pública (88,9%), autoridade (88,9%), 

reconhecimento social (83,3%), poder social (72,2%). 

O hedonismo já foi definido e comentado no item anterior.  

c) Autotranscendência 

Na autotranscendência, a pessoa busca se orientar no contexto onde vive ultrapassando 

a si mesma para olhar para o outro, conhecendo mais profundamente o mundo, os outros e a si 

mesma, sendo prerrogativa à sociabilidade. Esta dimensão apresenta dois tipos motivacionais: 

universalismo e benevolência. Abaixo segue a análise descritiva: 
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84,4 

83,5

84,0
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BENEVOLÊNCIA UNIVERSALISMO
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Benevolência significa preservar e reforçar o bem-estar daqueles com quem se 

relaciona, sendo que seus valores enfatizam a preocupação voluntária com o bem-estar dos 

outros (SCHWARTZ, 2003). Foram três os valores de benevolência que os acadêmicos, em 

unanimidade, identificaram como acima da média da escala Lickert: trabalho (100%), 

responsável (100%) e sentido da vida (100%), seguidos de honesto (94,4%), amizade 

verdadeira (88,9%), leal (83,3%), prestativo (83,3%), amor maduro (77,8%), indulgente 

(72,2%) e vida espiritual (55,6%). 

Universalismo significa o entendimento do próximo, sua tolerância e proteção para a 

proteção universal das pessoas e da natureza (SCHWARTZ, 2006). Dentre os valores do 

universalismo, foi a sabedoria (100%) que os acadêmicos, em unanimidade, identificaram 

como acima da média da escala Lickert, seguido de harmonia interior (94,4%), protetor do 

ambiente (94,4%), aberto (88,9%), união com a natureza (88,9%), um mundo de beleza 

(88,9%), um mundo em paz (83,3%), sonhador (83,3%), justiça social (66,7%) e igualdade 

(55,6%). 

d) Conservação 

A conservação é uma dimensão daqueles que privilegiam a manutenção do status quo 

e a restrição das ações que podem causar ruptura da sociedade entre as pessoas ou das 

tradições, envolvendo os seguintes tipos motivacionais: tradição, conformidade e segurança. 

Abaixo, segue a análise descritiva: 

 

A conformidade consiste na restrição de ações, inclinações ou impulsos suscetíveis de 

perturbar ou violar as expectativas ou normas sociais, sendo que os valores de conformidade 

enfatizam o auto-controle em cada interação (SCHWARTZ, 2006). A maior quantidade de 

acadêmicos deu prevalência ao valor da polidez (94,4%), seguido de obediente (88,9%), 

autodisciplina (88,9%), respeito para com os pais e idosos (72,2%). 

A segurança define objetivos de preservação, harmonia e estabilidade da sociedade, 

das relações e de si mesma, sendo que seus valores derivam basicamente das exigências 

individuais e sociais (SCHWARTZ, 2006). Os dois valores que os acadêmicos, em 



71 

 

unanimidade, identificaram como acima da média da escala Lickert, foram saudável (100%) e 

limpo (100%), seguido de segurança familiar (88,9%), ordem social (83,3%), segurança 

nacional (72,2%), retribuição de favores (72,2%) e senso de pertencer (50%).   

A tradição se define pelo respeito, compromisso e aceitação dos costumes e ideias que 

uma cultura ou religião proporciona. A tradição e a conformidade possuem valores que se 

aproximam quanto a motivação, pois ambos compartilham do objetivo de subordinar o 

indivíduo em favor das expectativas da sociedade (SCHWARTZ, 2006). O valor que os 

acadêmicos, em unanimidade, identificaram como acima da média da escala Lickert, foi 

privacidade (100%), depois humildade (88,9%), ciente dos meus limites (83,3%), moderado 

(72,2%), respeito pela tradição (61,1%), e devoto (33%). 

Feito este diagnóstico sobre a estrutura de valores dos estudantes da Faculdade 

Antonio Meneghetti, é o momento de realizar a comparação com os alunos que compõem a 

UNIVALI, comparando os dois últimos períodos de cada Universidade. Para averiguar a 

significância das diferenças, foi utilizada a prova não paramétrica de Wilcoxon para amostras 

pareadas. Destaca-se, a seguir, a análise descritivo-comparativa: 

 

Em termos estatísticos, nas ciências exatas é habitual indicar o valor p como p < 0,05, 

porém, considerando que a presente pesquisa adentra no fenômeno da realidade humana e sua 

dinâmica, serão também consideradas as diferenças obtidas que perfazem p < 0,10, o que 

permite uma análise mais completa do fenômeno estudado. Neste sentido, observou-se 

diferença significativa entre as duas Universidades no tocante aos seguintes tipos 

motivacionais: a) benevolência (0,017), onde 99% dos acadêmicos do Grupo de Controle 

assinalaram valores acima da média da escala Lickert do questionário, sendo 87,5% por parte 

dos acadêmicos da Faculdade Antonio Meneghetti; b) segurança (0,043), onde 97,9% dos 

acadêmicos que compõem o Grupo de Controle assinalaram valores acima da média da escala 

Lickert do questionário, enquanto que entre os alunos da AMF tem-se 84,5%; e c) 
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conformidade (0,067), com 98,3% do Grupo de Controle e 86,1% dos alunos da Faculdade 

Antonio Meneghetti. 

Significa que os alunos da UNIVALI se identificam mais que os alunos da Faculdade 

Antonio Meneghetti com valores relativos à segurança e conformidade, bem como com a 

benevolência. Estas diferenças devem ser interpretadas considerando o diferencial 

metodológico da Faculdade Antonio Meneghetti, centrada na atualização da criatividade com 

resultado de realização humana, bem como no valor da pessoa no sentido ontológica e no 

fazer, o que é explicitado no seu Projeto Pedagógico Institucional.  

Segurança, conformidade e benevolência têm em comum o fato de servirem a 

interesses coletivos; os dois primeiros elencam valores compartilhados por pessoas que se 

encontram no esquema de manutenção de normas de Rest e no estágio 4 de Kohlberg; o tipo 

motivacional da benevolência pode ser integrado, mais tipicamente, no esquema de interesse 

pessoal, na medida em que se relaciona com o estágio 3 de Kohlberg, o qual caracteriza 

pessoas que se envolvem com sentimento para com o próximo, prezando pela lealdade, 

confiança e gratidão; e, em certa medida, é um valor encontrado também no esquema pós-

convencional, enquanto acompanha este tipo motivacional valores como o sentido da vida e 

vida espiritual. 

Tipos motivacionais como segurança e conformidade expressam a busca de critérios 

de orientação a partir de normas e estruturas da sociedade, primando pela conformidade às 

normas convencionais. São valores ligados a pessoas que buscam segurança e que adquirem 

senso de controle fazendo o que outra pessoa manda e concordando com as leis e estatutos. 

Quando no Capítulo 1 foi trabalhada a moralidade na escola ontopsicológica, e mencionado 

sobre a dupla moral, considerou-se a importância da obediência às leis. Porém, a obediência 

às leis deve ser bem interpretada, pois na abordagem ontopsicológica esta obediência não 

significa o mesmo que na dimensão “Conservação” da Escala de Schwarz, onde obedecer 

implica na tautologia de obedecer por obedecer, em encontrar na obediência ou no outro um 

sentido para a vida. Na Escola Ontopsicológica a obediência ao sistema é um modo de ser 

colaborador do mundo, sem, no entanto, posicionar o sistema como parâmetro de ordenação 

superior da própria vida, na medida em que a ciência ontopsicológica proporciona um critério 

que não é convencional, mas natural: o Em Si ôntico. Por isso, não é de impressionar que 

nestes valores o Grupo de Controle adquira maior pontuação que a Faculdade Antonio 

Meneghetti. 

A benevolência, como tipo motivacional, é hábil em identificar pessoas que são 

sentimentais em relação ao próximo, buscam ajudar aos outros e prover um bem-estar geral. 
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Dentro do tipo benevolência, o percentual de acadêmicos que compõem o Grupo de Controle 

que identificaram respostas acima da média (definida pela Escala Lickert), foram: honesto 

(100%), trabalho (100%), responsável (100%), leal (100%), amizade verdadeira (100%), 

sentido da vida (100%), amor maduro (100%), Indulgente (100%), prestativo (95%), vida 

espiritual (95%). Os três valores que os acadêmicos da Faculdade Antonio Meneghetti mais 

assinalaram acima da média (definida pela escala Lickert) foram: trabalho (100%), 

responsável (100%) e sentido da vida (100%). Observa-se que houve um número maior de 

acadêmicos do Grupo de Controle que conferiram maior unanimidade em relação a questões 

ligadas a estereótipos sociais, como amor maduro, indulgente, amizade verdadeira, 

honestidade. Os acadêmicos da Faculdade Antonio Meneghetti se vincularam com maior 

unanimidade a valores que engrandecem o sujeito em autonomia e crescimento profissional: 

trabalho, responsabilidade, sentido da vida. 

Com base nestes resultados, é possível realizar a seguinte síntese: 

1- Dentre os alunos da Faculdade Antonio Meneghetti que estão se formando, a maioria 

conferiu maior preferência aos valores relacionados às seguintes dimensões: a) em primeiro 

lugar, à abertura à mudança; b) em segundo lugar, aos valores ligados à autopromoção; c) 

seguido da autotranscendência e, por fim, d) a conservação. 

2- Na comparação entre a Faculdade Antonio Meneghetti e a UNIVALI, constatou-se 

diferença significativa em relação aos seguintes tipos motivacionais, todos com maior adesão 

por parte dos acadêmicos da UNIVALI em relação aos da Faculdade Antonio Meneghetti: a) 

benevolência; b) segurança; e c) conformidade. Justificou-se esta diferença em razão da 

segurança, conformidade e benevolência, representarem motivações fortes na estabilização 

em valores convencionados e em estereótipos sociais consolidados, cujo fortalecimento não é 

incentivado pela metodologia ontopsicológica. 

3- Apesar de não terem sido assinaladas diferenças em relação aos esquemas morais em 

relação às duas instituições, o Inventário de Valores de Schwarz revelou que existe uma 

diferença nos valores que servem de tipo motivacional aos acadêmicos formandos pela 

Faculdade Antonio Meneghetti e daqueles da UNIVALI, isso porque, onde ambas as 

instituições se diferem em termos de tipos motivacionais, nota-se que um número maior de 

acadêmicos da UNIVALI se motiva a agir por valores de conformação e se vinculando a 

estereótipos sociais que os da Faculdade Antonio Meneghetti. É crucial, agora, avaliar se 

existem diferenças no modo que os acadêmicos se comportam diante dos estereótipos 

oferecidos pela sociedade, estudo que será empreendido no item seguinte. 
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3.3 Resultados da aplicação do questionário sobre o modo de vivência dos estereótipos 
 

Após a aplicação deste instrumento sobre o modo de vivência dos estereótipos, que 

tem o condão de avaliar se o acadêmico direciona sua escolha no sentido de estabilização ou 

não de sua conduta em estereótipos, os dados foram analisados através do programa SPSS 

(Statistical Package for the Social Science), tendo sido realizado o Levene's Test para avaliar 

se houve diferença significativa entre as comparações realizadas. 

Em relação à Faculdade Antonio Meneghetti, no tocante ao primeiro e último período, 

os dados coletados foram os seguintes: 

FACULDADE ANTONIO MENGHETTI 

 

 

 A interpretação destes dados será realizada à luz da contribuição teórica da ciência 

ontopsicológica, uma vez que este instrumento de pesquisa foi elaborado por este pesquisador 

atendendo aos parâmetros propostos por esta ciência.  

Comparando os acadêmicos do primeiro período com os acadêmicos do último 

período da Faculdade Antonio Meneghetti, é perceptível que os alunos do último período têm 

uma tendência maior em relativizar estereótipos que aqueles do primeiro período, pois todos 

os estereótipos sofreram maior pontuação na relativização, com exceção da amizade. Quando 
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se fala aqui em “tendência”, não é no sentido estatístico, mas entendida como uma diferença 

que, tendo sido manifestada repetidas vezes em cada estereótipo relacionado, não pode ser 

desconsiderada na interpretação. 

 Em termos estatísticos, servindo-se como parâmetro p < 0,10, na comparação entre o 

primeiro e o último período da Faculdade Antonio Meneghetti, há diferença significativa no 

estereótipo da família, em relação à frase “constituir família” (0,001), bem como no 

estereótipo da religião, no tocante a “frequentar a igreja” (0,099). 

 Quanto ao Grupo de Controle, constatou-se o seguinte quadro: 

 

 

 

 Comparando as respostas dos formandos que compõem o Grupo de Controle com 

aquelas dos formandos da Faculdade Antonio Meneghetti, constata-se que, no cômputo geral, 

estes apresentam maior tendência em relativizar os estereótipos que os primeiros. Dos 7 

estereótipos, apenas um deles, da amizade, o Grupo de Controle relativiza mais que os 

formandos da Faculdade Antonio Meneghetti, com uma diferença de 12,2 pontos percentuais.  

Em termos estatísticos foram observadas diferenças significativas em três estereótipos, 

com p < 0,10, sendo eles: amizade, na frase “preservar relações de amizade” (0,001); religião, 
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na frase “frequentar a igreja (0,047); ideologia, na frase “manter sempre as próprias 

convicções” (0,033); religião, na frase “ter uma religião” (0,075); sexo, no item “namorar” 

(0,081); autoridade, na frase “sempre obedecer aos mais velhos” (0,086). 

 A perspectiva de relativização dos estereótipos possui importância para a formação 

profissional e pessoal, pois ao acadêmico é necessário aprender a adaptar-se para desenvolver 

uma capacidade superior de serviço, tendo a predisposição para encarnar-se em tudo dentro de 

uma ordem hierarquizada de vantagem pessoal, abrindo-se sempre em maior ganho para uma 

sucessiva síntese mais ampla e qualificada, mantendo o respeito com quem interage e 

aprendendo a lidar com a dupla moral. Relativizando os estereótipos é possível caminhar por 

muitas estradas, vivendo as experiências em trânsito e sem jamais se afastar do projeto aberto 

que a vida constrói em seu contínuo devir. Significa que a pessoa aprende a viver aqui, assim 

e agora, não a partir de pressupostos fixos do passado, permanecendo livre para, a cada vez, 

utilizar novamente a sua capacidade de intelecto. Neste sentido, ensina Meneghetti (2004a, p. 

76):  

Propor um relativismo de cada moral significa liberdade interior, e não 

contraposição a qualquer ordem institucional ou societária. O meu é sempre um 

discurso de foro interior e não de luta externa. É uma revolução interior, solitária, 

silenciosa. 

A seguir, descreve-se o resultado obtido a partir de cada passagem observada: 

a) Família 

No primeiro e último período da Faculdade Antonio Meneghetti, as frases 

disponibilizadas nos questionários tiveram os seguintes resultados: 

PRIMEIRO PERÍODO –AMF PRIMEIRO PERÍODO – AMF 

“Constituir Família” “Ter filhos” 

Absolutiza 47,1% Absolutiza 58,8% 

Relativiza 52,9% Relativiza 41,2% 

 

ÚLTIMO PERÍODO –AMF ÚLTIMO PERÍODO –AMF 

“Constituir Família” “Ter filhos” 

Absolutiza 16,7% Absolutiza 33,3% 

Relativiza 83,3% Relativiza 66,7% 

Os dados observados consentem evidenciar que no último período da Faculdade 

Antonio Meneghetti, tais estereótipos estão mais relativizados do que entre os ingressantes. 

No tocante a “Constituir família”, constata-se que há uma diferença de 30,4 pontos 

percentuais entre aqueles que relativizam os estereótipos, comparando-se o primeiro e último 

período da Faculdade Antonio Meneghetti; quanto a “Ter filhos”, nesta mesma comparação, a 

diferença é de 25,5 pontos percentuais. 
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Estatisticamente, porém, constata-se diferença significativa (p < 0,10) apenas no 

estereótipo da família, em relação à frase “constituir família” (0,001). 

A interpretação destes dados não se dá em termos de que, sendo maior a relativização 

entre os formandos, então aumentou a rejeição à família ou a rejeição a ter filhos, pois quem 

respondeu em tais extremos foi classificado no item “absolutização”. Trata-se de buscar o 

modo do respondente posicionar-se em relação a pontos que a sociedade costuma colocar 

standartizados, fixos, hipotecados. 

A família e os filhos são válidos, como dispõe Meneghetti (2004, p. 76), quando 

“representam um momento de expansão racional e ordenada do egocentrismo pessoal; desse 

modo, fica salvaguardado o absoluto irrepetível do filho e a plenitude holística da pessoa.” 

Para que seja um momento de expansão racional, é fundamental que o indivíduo não esteja 

finalizado em tal estereótipo, o que significa que o indivíduo conseguirá gerir sua vida com ou 

sem a vivência deste estereótipo, aprendendo a usá-lo para a evolução do próprio prazer, seja 

para viver com ou sem ele. Quem respondeu que relativiza a família está mais próximo a esta 

linha de entendimento. 

No Grupo de Controle foram obtidos os seguintes dados: 

PRIMEIRO PERÍODO –

GRUPO DE CONTROLE 

PRIMEIRO PERÍODO –

GRUPO DE CONTROLE 

“Constituir Família” “Ter filhos” 

Absolutiza 58,3% Absolutiza 45,8% 

Relativiza 41,7% Relativiza 54,2% 

 

ÚLTIMO PERÍODO – 

GRUPO DE CONTROLE 

ÚLTIMO PERÍODO – 

GRUPO DE CONTROLE 

“Constituir Família” “Ter filhos” 

Absolutiza 85% Absolutiza 70% 

Relativiza 15% Relativiza 30% 

No Grupo de Controle houve o efeito inverso daquele constatado na Faculdade 

Antonio Meneghetti, uma vez que, dentre eles, quem se encontra no último período apresenta 

uma tendência maior em absolutizar o estereótipo familiar que relativizá-lo em comparação 

ao primeiro período. Em termos estatísticos, não há diferença significativa comparando o 

último perídio da Faculdade Antonio Meneghetti com o último período do Grupo de Controle. 

Apesar da diferença não ser considerada significativa, convém comparar o último período do 

Grupo de Controle com a Faculdade Antonio Meneghetti, onde se constata que em relação à 

assertiva “Constituir família”, entre aqueles que relativizam tal estereótipo, há uma diferença 

de 68,3 pontos percentuais; no tocante a “Ter filhos”, observa-se uma diferença de 36,7 

pontos percentuais entre aqueles que relativizam. Significa que existe uma maior tendência 
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dos formandos do Grupo de Controle em seguir a linha definida pela doxa societária no que 

tange ao tema família. 

b) Sexo 

No primeiro e último período da Faculdade Antonio Meneghetti, os resultados foram 

os seguintes: 

PRIMEIRO PERÍODO –AMF PRIMEIRO PERÍODO –AMF 

“Namorar” “Viver uma paixão” 

Absolutiza 35,5% Absolutiza 41,2% 

Relativiza 64,7% Relativiza 58,8% 

 

ÚLTIMO PERÍODO –AMF ÚLTIMO PERÍODO –AMF 

“Namorar” “Viver uma paixão” 

Absolutiza 33,3% Absolutiza 27,8% 

Relativiza 66,7% Relativiza 72,2% 

Também neste quesito, constata-se que os alunos que estão concluindo sua formação 

na Faculdade Antonio Meneghetti apresentam uma maior tendência em relativizar 

estereótipos ligados ao tema do namoro ou da paixão. Comparando o primeiro com o último 

período da Faculdade Antonio Meneghetti, em termos estatísticos, a diferença aqui pontuada 

não é considerada substancial. 

É imperioso esclarecer que relativizar o namoro ou a paixão não significa tornar-se 

celibatário ou libertino ou apático. Aprender a relativizar um namoro ou mesmo uma paixão 

significa aprender a vivê-los provisoriamente e em trânsito, fora do conceito de ciúme, de 

possessividade, de família (MENEGHETTI, 2004, p. 90). Sem olvidar que permanecendo 

absolutizado em uma relação de afeição, de feeling, aquela relação ultrapassa a simples união 

homem e mulher, pois lhe é caudatária toda uma rede de amigos, família, matrimônio, filhos, 

lei. Como explica Meneghetti (2003a, p. 67): “Frequentemente, convém pensar que por trás 

do favo de mel da tenra aventura, é preciso depois saber fugir de muitos ferrões de abelhas 

latentes.” 

Com o Grupo de Controle foram obtidos os dados abaixo: 

PRIMEIRO PERÍODO –

GRUPO DE CONTROLE 

PRIMEIRO PERÍODO – 

GRUPO DE CONTROLE 

“Namorar” “Viver uma paixão” 

Absolutiza 44% Absolutiza 72% 

Relativiza 56% Relativiza 28% 

 

ÚLTIMO PERÍODO – 

GRUPO DE CONTROLE 

ÚLTIMO PERÍODO – 

GRUPO DE CONTROLE 

“Namorar” “Viver uma paixão” 

Absolutiza 45% Absolutiza 45% 

Relativiza 55% Relativiza 55% 
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Comparando apenas o último período da Faculdade Antonio Meneghetti com o último 

período do Grupo de Controle, em termos estatísticos, não há diferença significativa entre 

ambos. Agora, em um interpretação qualitativa destes dados, não se pode deixar de considerar 

que nem no primeiro, nem no último período do Grupo de Controle há um resultado mais alto 

do que aquele obtido pelos formandos da Faculdade Antonio Meneghetti, em termos de 

relativização de estereótipos. 

Em relação a “Namorar”, no tocante à relativização, há uma diferença de 11,7 pontos 

percentuais entre os respondentes do último período da Faculdade Antonio Meneghetti e do 

Grupo de Controle; quanto a “Viver uma paixão”, esta diferença é de 17,2 pontos percentuais. 

c) Religião 

Sobre a temática da religião, segue abaixo os resultados obtidos no primeiro e último 

período da Faculdade Antonio Meneghetti: 

PRIMEIRO PERÍODO –AMF PRIMEIRO PERÍODO –AMF 

“Ter uma religião” “Frequentar a Igreja” 

Absolutiza 47,1% Absolutiza 56,3% 

Relativiza 52,9% Relativiza 43,8% 

 

ÚLTIMO PERÍODO –AMF ÚLTIMO PERÍODO –AMF 

“Ter uma religião” “Frequentar a Igreja” 

Absolutiza 38,9% Absolutiza 27,8% 

Relativiza 61,1% Relativiza 72,2% 

Novamente, constata-se uma tendência entre os formandos da Faculdade Antonio 

Meneghetti em relativizar a religião, pois, comparando os dados entre os formandos que 

relativizam o estereótipo com os ingressantes, nota-se uma maior relativização entre os 

formandos. 

Estatisticamente, a comparação entre o primeiro e o último período da Faculdade 

Antonio Meneghetti não indicou diferença significativa. Convém descrever que quanto ao 

item “Ter uma religião”, entre aqueles que relativizam, a diferença é de 8,2 pontos percentuais 

em favor dos formandos da Faculdade Antonio Meneghetti; quanto ao item “Frequentar a 

Igreja”, nesta mesma comparação, a diferença é de 28,4 pontos percentuais em favor dos 

formandos da Faculdade Antonio Menghetti. 

Abaixo, seguem os dados do Grupo de Controle: 

PRIMEIRO PERÍODO –

GRUPO DE CONTROLE 

PRIMEIRO PERÍODO –

GRUPO DE CONTROLE 

“Ter uma religião” “Frequentar a Igreja” 

Absolutiza 45,8% Absolutiza 40% 

Relativiza 54,2% Relativiza 60% 
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ÚLTIMO PERÍODO – 

GRUPO DE CONTROLE 

ÚLTIMO PERÍODO – 

GRUPO DE CONTROLE 

“Ter uma religião” “Frequentar a Igreja” 

Absolutiza 95% Absolutiza 65% 

Relativiza 5% Relativiza 35% 

Em termos estatísticos foi observada diferença significativa na frase “frequentar a 

igreja” (0,047). Agora, ampliando-se a margem de significância de 0,05 para 0,10 (p < 0,10), 

pode-se acrescentar também a frase “ter uma religião” (0,075). 

O questionário considerou como absolutização tanto quem se apega excessivamente à 

religião quanto quem a rejeita completamente. A institucionalização da religião, com tantas 

contradições entre sistemas religiosos, torna a relativização da mesma uma maior 

possibilidade de compreender, como dispõe Meneghetti (2004, p. 123), a função social da 

religião. Trata-se de entender que, na medida em que a sociedade contém pessoas com tantos 

desvios de conduta, tais desvios poderiam ser muito maiores sem a religião como conforto. 

Segundo Meneghetti (1999), a religião institucionalizada é uma ideologia sistêmica. 

É possível justificar as diferenças aqui apontadas a partir do diferencial da aplicação 

da metodologia FOIL, a qual possibilita uma formação que não é exclusivamente técnica, mas 

integral do sujeito, tornando mais propício ao acadêmico encontrar um sentido para a vida em 

si mesmo e a lidar com os aspectos sistêmicos ou regras do jogo, conjugando continuamente 

realização, individualidade e socialidade. A religião institucionalizada, como explica 

Meneghetti (2004, p. 123), ensina que, ainda que ninguém jamais tenha semeado, se houver 

fé, existirá a colheita. Já a metodologia FOIL, apregoa que o sujeito é o grande responsável 

em construir a própria vida. Assim, expõe Meneghetti (1999, p. 238): “Enquanto a religião é 

necessária para o homem comum, para o homem realizado segundo o projeto ôntico, ela é 

uma entre as muitas palavras.” Não significa que a ontopsicologia seja contra a religião, o seu 

próprio fundador Antonio Meneghetti, como se lê em sua biografia, vivenciou um espaço de 

sua formação através de instituições religiosas. Mantém-se o respeito pela religião, porém, a 

tendência de relativizá-la consente compreender que não é a religião nenhuma garantia de 

salvação para aqueles que pretendem se destacar enquanto soberanos da própria existência.  

d) Ideologia 

A categoria ideologia do questionário apresentou os seguintes resultados na Faculdade 

Antonio Meneghetti: 

PRIMEIRO PERÍODO – AMF PRIMEIRO PERÍODO –AMF 

“Defender uma ideologia” “Manter sempre as mesmas convicções” 

Absolutiza 58,8% Absolutiza 41,2% 

Relativiza 41,2% Relativiza 58,8% 
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ÚLTIMO PERÍODO –AMF ÚLTIMO PERÍODO –AMF 

“Defender uma ideologia” “Manter sempre as mesmas convicções” 

Absolutiza 27,8% Absolutiza 27,8% 

Relativiza 72,2% Relativiza 72,2% 

 Os resultados dos formandos da Faculdade Antonio Meneghetti em comparação com 

os ingressantes, demonstra que existe maior número de formandos que ingressantes 

relativizando ideologias. Em termos estatísticos, no entanto, esta diferença não é considerada 

significativa. De outro lado, não é possível furtar-se de comentar que, quanto ao item 

“Defender uma ideologia”, constata-se, nesta comparação, entre aqueles que relativizam, uma 

diferença de 31 pontos percentuais. No item “Manter sempre as mesmas convicções”, entre 

aqueles que relativizam, constata-se uma diferença de 13,4 pontos percentuais. 

 Agora, convém comparar com os resultados obtidos perante o Grupo de Controle: 

PRIMEIRO PERÍODO –

GRUPO DE CONTROLE 

PRIMEIRO PERÍODO –GRUPO DE 

CONTROLE 

“Defender uma ideologia” “Manter sempre as mesmas convicções” 

Absolutiza 28% Absolutiza 56% 

Relativiza 72% Relativiza 44% 

 

ÚLTIMO PERÍODO – 

GRUPO DE CONTROLE 

ÚLTIMO PERÍODO – 

GRUPO DE CONTROLE 

“Defender uma ideologia” “Manter sempre as mesmas convicções” 

Absolutiza 45% Absolutiza 42,1% 

Relativiza 55% Relativiza 57,9% 

Comparando a Faculdade Antonio Meneghetti com o Grupo de Controle, em termos 

estatísticos, foi observada diferença significativa, com p < 0,05, na frase “manter sempre as 

próprias convicções” (0,033). 

Segundo Meneghetti (2004) é necessário levar a mente a gerir tranquilamente as 

ideologias, assim como se faz com o martelo e pregos, compreendendo que são apenas 

estereótipos a serem manipulados para gerar função ao indivíduo e aos outros. As ideologias, 

se absolutizadas, hipotecam e formalizam o mundo do sujeito. Há diversas ideologias na 

sociedade, como a lei, os verdes, os ecologistas, etc. O indivíduo que aceita e absolutiza uma 

ideologia, identifica-se e convive com ela. 

Justifica-se esta relativização das ideologias mais acentuada entre os formandos da 

Faculdade Antonio Meneghetti, pois esta tem por objetivos gerais estimular a criação cultural, 

o desenvolvimento do espírito científico e pensamento reflexivo, com incursão pela filosofia e 

por diversos ramos do saber humano, consentindo ao acadêmico entender diversas escolas, 

apresentando os caminhos possíveis que consentem ao sujeito discernir como utilizar com 
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função uma ideia. O enfoque na criatividade do homem, ademais, estimula a busca por 

novidades ao invés de permanecer estanque no mesmo ponto. 

e) Autoridade 

No quesito autoridade, a análise da Faculdade Antonio Meneghetti revelou os 

seguintes dados: 

PRIMEIRO PERÍODO – AMF PRIMEIRO PERÍODO –AMF 

“Sempre obedecer aos mais 

velhos” 

“Não discutir ou se opor a uma autoridade 

reconhecida pela sociedade” 

Absolutiza 41,2% Absolutiza 41,2% 

Relativiza 58,8% Relativiza 58,8% 

 

ÚLTIMO PERÍODO –AMF ÚLTIMO PERÍODO –AMF 

“Sempre obedecer aos mais 

velhos” 

“Não discutir ou se opor a uma autoridade 

reconhecida pela sociedade” 

Absolutiza 33,3% Absolutiza 44,4% 

Relativiza 66,7% Relativiza 55,6% 

 Estatisticamente, não são apontadas diferenças significativas entre o primeiro e o 

último período da Faculdade Antonio Meneghetti. Neste resultado, porém, ocorreu algo 

diferente dos demais apontados até o momento. Em todos os outros observou-se que os 

resultados percentuais da Faculdade Antonio Meneghetti eram iguais ou superiores a quem 

estava no primeiro período, bem como quem estava no primeiro ou último período do Grupo 

de Controle. É o que ocorreu com o item “Não discutir ou se opor a uma autoridade 

reconhecida pela sociedade”, onde se constata uma diferença de 3,2 em favor dos 

ingressantes. 

 No Grupo de Controle, a mesma questão obteve a seguinte análise: 

PRIMEIRO PERÍODO – 

GRUPO DE CONTROLE 

PRIMEIRO PERÍODO – 

GRUPO DE CONTROLE 

“Sempre obedecer aos mais 

velhos” 

“Não discutir ou se opor a uma autoridade 

reconhecida pela sociedade” 

Absolutiza 52% Absolutiza 40% 

Relativiza 48% Relativiza 60% 

 

ÚLTIMO PERÍODO –  

GRUPO DE CONTROLE 

ÚLTIMO PERÍODO – 

GRUPO DE CONTROLE 

“Sempre obedecer aos mais 

velhos” 

“Não discutir ou se opor a uma autoridade 

reconhecida pela sociedade” 

Absolutiza 50% Absolutiza 30% 

Relativiza 50% Relativiza 70% 

Comparando o último período do Grupo de Controle com o último período da 

Faculdade Antonio Meneghetti, ampliando-se a margem de significância para p < 0,10, é 

notada diferença substancial na frase “sempre obedecer aos mais velhos” (0,086). 
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Relativizar a autoridade, conforme é ensinado pela ontopsicologia, significa que o 

jovem deve aprender a adaptar-se para aprender o máximo possível, respeitando a autoridade 

para evoluir a própria dimensão criativa, evitando o criticismo contra um patrão, ou um 

governante, etc. Como expressa Meneghetti (2004, p. 31): “A única saída vencedora para o 

jovem é a da adaptação fictícia, porém com um contínuo fazer-se progredindo 

incessantemente.” Neste sentido, orienta Meneghetti (2004, p. 217):  

Entrar em uma empresa, em uma universidade, em um ministério e começar a 

criticar os superiores é estupidez. A primeira coisa a ser feita é buscar o 

reconhecimento e a simpatia dos chefes, ser obediente e respeitoso em relação a eles, 

porque se está em um sistema em que é o chefe que decide, justo ou não, é assim. 

Quem não está de acordo não deve entrar no sistema, mas criar um trabalho de 

iniciativa privada. 

f) Amizade 

Sobre o estereótipo da amizade, foram colhidos os seguintes dados na Faculdade 

Antonio Meneghetti: 

PRIMEIRO PERÍODO – AMF PRIMEIRO PERÍODO –AMF 

“Preservar as relações de 

amizade” 

“Ter a presença do melhor amigo para o 

aniversário” 

Absolutiza 35,3% Absolutiza 41,2% 

Relativiza 64,7% Relativiza 58,8% 

 

ÚLTIMOPERÍODO –AMF ÚLTIMO PERÍODO –AMF 

“Preservar as relações de 

amizade” 

“Ter a presença do melhor amigo para o 

aniversário” 

Absolutiza 44,4% Absolutiza 50% 

Relativiza 55,6% Relativiza 50% 

 Estatisticamente, a diferença não é considerada substancial nesta comparação entre o 

primeiro e o último período da Faculdade Antonio Meneghetti. Em termos numéricos, porém, 

constata-se que entre os formandos e os ingressantes, são estes últimos que mais relativizam o 

valor da amizade. Na assertiva “Preservar as relações de amizade”, há uma diferença entre 

aqueles que relativizam de 9,1 pontos percentuais a favor dos ingressantes; e, nesta mesma 

comparação, em relação a “Ter a presença do melhor amigo para o aniversário”, a diferença é 

de 8,8 pontos percentuais em favor dos ingressantes. 

 Quanto ao Grupo de Controle, constata-se o seguinte: 

PRIMEIRO PERÍODO –  

GRUPO DE CONTROLE 

PRIMEIRO PERÍODO –  

GRUPO DE CONTROLE 

“Preservar as relações de 

amizade” 

“Ter a presença do melhor amigo para o 

aniversário” 

Absolutiza 12% Absolutiza 56% 

Relativiza 88% Relativiza 44% 
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ÚLTIMO PERÍODO – 

GRUPO DE CONTROLE 

ÚLTIMO PERÍODO – 

GRUPO DE CONTROLE 

“Preservar as relações de 

amizade” 

“Ter a presença do melhor amigo para o 

aniversário” 

Absolutiza 30% Absolutiza 40% 

Relativiza 70% Relativiza 60% 

 Na comparação entre os formandos da Faculdade Antonio Meneghetti e os formandos 

do Grupo de Controle, estes responderam relativizar mais os estereótipos. A diferença, em 

termos estatísticos, foi considerada substancial em relação à frase “Preservar relações de 

amizade” (0,001). 

 Sobre a amizade, este questionário consente colher a informação sobre a existência ou 

não de ligação das pessoas com quem consideram ser amigo, de modo que, entre os 

formandos da Faculdade Antonio Meneghetti, percebe-se que este vínculo recebe acento 

maior que no Grupo de Controle e dos ingressantes na Faculdade Antonio Meneghetti. 

Enquadrar a amizade como um valor, de um lado, pode ser indício de um senso de 

coletividade e do alto valor de convivialidade que existe na Faculdade Antonio Meneghetti, 

uma vez que se localiza em um espaço que favorece esta experiência. De outro lado, convém 

sublinhar o ensinamento de Meneghetti (2003a, p. 89):  

Relações pessoais implica um contato com o outro, onde se fica investido e 

empenhado sobre densidades existenciais, jurídicas e econômicas. Em linhas gerais, 

nunca estabelecer uma relação na qual nós, mesmo se por um absurdo o outro 

mudasse, poderíamos perder uma parte considerável. 

 O convívio é um valor importante, por exemplo, Meneghetti (2004, p. 79) menciona 

no caso de “bater um papo”, onde naquele momento pode ocorrer de não ser muito importante 

o que se diz, mas sim o prazer que a convivialidade proporciona, ocasião para sentir uma 

natural expansão de si mesmo. Ao mesmo tempo, é preciso ter o cuidado para que este 

momento não se prolongue para além da satisfação natural. Relativizar o estereótipo da 

amizade consente compreender com maior atenção estas nuances, onde se vive 

provisoriamente inclusive o “melhor amigo”, pois amanhã, ele já pode ter mudado e eu 

próprio posso ter mudado. Segundo a ontopsicologia, a amizade faz parte do jogo da vida que 

depois conduz livremente a um fim de alta realização, sendo importante ser vivida com 

relatividade. 

g) Moral Societária 

Por fim, em relação à moral societária, os dados seguem abaixo analisados, referentes 

à Faculdade Antonio Meneghetti: 

PRIMEIRO PERÍODO – AMF PRIMEIRO PERÍODO –AMF 

“Ajudar uma pessoa necessitada” “Jamais mentir ao próximo” 

Absolutiza 58,8% Absolutiza 58,8% 
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Relativiza 41,2% Relativiza 41,2% 

 

ÚLTIMO PERÍODO –AMF ÚLTIMO PERÍODO –AMF 

“Ajudar uma pessoa necessitada” “Jamais mentir ao próximo” 

Absolutiza 27,8% Absolutiza 38,9% 

Relativiza 72,2% Relativiza 61,1% 

 Comparando-se o resultado dos ingressantes com os formandos da Faculdade Antonio 

Meneghetti, em termos estatísticos, não foi apontada diferença substancial. Digno de nota, 

porém, que comparando os números acima, observa-se que os formandos apresentam 

percentual superior na relativização dos estereótipos que os ingressantes. Em relação ao item 

“Ajudar uma pessoa necessitada”, há uma diferença de 31 pontos percentuais em favor dos 

formandos, que relativizam mais este estereótipo que os ingressantes; quanto ao item “Jamais 

mentir ao próximo”, há uma diferença de 20 pontos percentuais em favor dos formandos. 

 Convém frisar que relativizar a ajuda a uma pessoa necessitada não significa rejeitar 

qualquer tipo de ajuda, nem relativizar o fato de jamais mentir ao próximo significa manter-se 

em indiferença às exigências sociais. Relativizando a ajuda a uma pessoa necessitada, torna-se 

seletivo a quem ajudar e a que tipo de necessidade, torna-se a questão relativa à situação a que 

se depara. Relativizando a mentira, aprende-se a gerir o jogo da dupla moral, também a 

compreender que nem sempre a mentira é utilizada contra o outro, como expõe Meneghetti 

(2005d, p. 23): “Quando o homem mente, é apenas uma forma de adaptação.” 

 O Grupo de Controle apresentou os seguintes resultados: 

PRIMEIRO PERÍODO – 

GRUPO DE CONTROLE 

PRIMEIRO PERÍODO – 

GRUPO DE CONTROLE 

“Ajudar uma pessoa necessitada” “Jamais mentir ao próximo” 

Absolutiza 44% Absolutiza 28% 

Relativiza 56% Relativiza 72% 

 

ÚLTIMO PERÍODO – 

GRUPO DE CONTROLE 

ÚLTIMO PERÍODO – 

GRUPO DE CONTROLE 

“Ajudar uma pessoa necessitada” “Jamais mentir ao próximo” 

Absolutiza 70% Absolutiza 65% 

Relativiza 30% Relativiza 35% 

 Em termos estatísticos, comparando o último período da Faculdade Antonio 

Meneghetti com o último período do Grupo de Controle, não se constatou diferença 

significativa. 
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CONCLUSÃO 

 

Nas considerações finais desta pesquisa, que tomou por objeto o desenvolvimento 

moral dos acadêmicos da Faculdade Antonio Meneghetti (AMF), cumpre ressaltar se as 

hipóteses de pesquisa restaram ou não confirmadas. Para este trabalho foram levantadas duas 

hipóteses, que serão a seguir analisadas separadamente: 

1- Primeira hipótese: A formação na Faculdade Antonio Meneghetti proporcionaria um 

desenvolvimento moral efetivo nos seus acadêmicos, predominando a maioria dos seus 

formandos no esquema pós-convencional. 

Esta primeira hipótese restou confirmada, pelos motivos que se passa a expor: 

a) Os acadêmicos da Faculdade Antonio Meneghetti seguem, prevalentemente, o 

esquema moral pós-convencional, relacionado aos máximos estágios de desenvolvimento 

moral na teoria de Kohlberg; seguido do esquema de interesse pessoal, que representa os 

estágios 2 e 3 da teoria de Kohlberg; por fim, o esquema da manutenção de normas, 

representado no estágio 4. 

b) Na aplicação do DIT-2, comparando o primeiro com o último período da Faculdade 

Antonio Meneghetti, constatou-se maior maturidade moral nos acadêmicos do último período, 

pelo fato destes fornecerem menor prevalência ao esquema de interesse pessoal. 

2- Segunda hipótese: A educação na Faculdade Antonio Meneghetti proporcionaria 

maior relativização dos estereótipos em comparação aos ingressantes e aos 

acadêmicos da outra Universidade (Grupo de Controle) analisada. 

Esta hipótese também restou confirmada, pelos motivos que se passa a expor, todos 

fundados nos resultados obtidos mediante a aplicação do Questionário sobre os Modos de 

Vivência dos Estereótipos: 

a) Comparando o primeiro com o último período da Faculdade Antonio Meneghetti, os 

acadêmicos do último período apresentaram diferenças maiores no sentido de relativização 

em todos os estereótipos, com exceção ao da amizade. Em termos estatísticos, a diferença 

significativa foi em relação a dois indicadores: a) “frequentar a igreja”, que foi mais 

relativizado pelos formandos; b) “constituir família”, que foi mais relativizado pelos 

ingressantes. 

b) Na comparação entre os formandos da Faculdade Antonio Meneghetti e os formandos 

do Grupo de Controle, há diferenças significativas nos seguintes indicadores: “preservar 

relações de amizade”; “frequentar a igreja”; “ideologia”; “ter uma religião”; “namorar”; 

“sempre obedecer aos mais velhos”. Os acadêmicos da Faculdade Antonio Meneghetti 
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apresentam maior relativização de todos estes indicadores, com exceção do “preservar 

relações de amizade”. 

c) Pelo resultado obtido com este questionário, se está autorizado a afirmar que a 

Faculdade Antonio Meneghetti proporciona aos acadêmicos a ocasião de relativizar os valores 

sociais, ensinando-lhes uma prudência tática, o que facilita o caminho para a própria 

interioridade, ou seja, para auscultar a sinalética do próprio Em Si ôntico.  

d) Existem muitas experiências consideradas como definitivas pela sociedade, e que 

foram consideradas neste questionário de relativização de estereótipos, a exemplo de 

constituir família, ter uma religião, etc. São situações neutras, não são negativas. Na realidade, 

definem-se positivas ou negativas dependendo se este estereótipo é ou não funcional ao 

homem. Se o sujeito relativiza o estereótipo significa que sabe melhor utilizar este estereótipo 

como um instrumento da existência, servindo-se dele conforme o resultado que produz para si 

mesmo no contexto em que se encontra. 

Por fim, cumpre registrar o incentivo de continuidade da pesquisa, no sentido de 

desenvolver-se um instrumento de pesquisa hábil a identificar escolhas baseadas na moral do 

utilitarismo funcional, o que consentiria, com maior precisão, medir a contribuição da 

formação da Faculdade Antonio Meneghetti no desenvolvimento de seus acadêmicos. 

Se o homem é capaz, no impulso da própria força, de alcançar o triunfo do espírito, 

torna-se um dever moral fazê-lo. Há uma responsabilidade, uma moral da responsabilidade, 

sendo a responsabilidade o conceito-chave que sustenta toda a pedagogia. O princípio da 

responsabilidade que o homem maduro deve focalizar é:  

Eu agirei conforme o interesse do raio total da minha existência. O raio do meu 

egoísmo me determinará a reagir segundo a totalidade do que conheço e amo, 

porque eu existo muito mais onde amo. As pessoas, os lugares, as coisas que amo 

não são outros para mim, são continuação de mim. (MENEGHETTI, 1994, p. 93). 

É um dos objetivos da Faculdade Antonio Meneghetti (2001, p. 9): “Formação integral 

superior do homem, preservador da vida, observador das leis, politicamente correto e 

interlocutor altamente sensível ao progresso da globalização.” E esta formação é baseada na 

metodologia ontopsicológica, consentindo o diferencial da ética da práxis existencial, 

proporcionando aos acadêmicos uma formação que os tornem mais expressivos do primeiro 

imediatismo orgânico, com critério preciso para operar a ordem nos vários setores da vida: o 

Em Si ôntico.  
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ANEXOS 
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ANEXO I – Instrumentos de Pesquisa 
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QUESTIONÁRIO PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO MORAL 

Apresentação: 

A presente pesquisa tem por objetivo identificar o Nível de Desempenho Moral de 
estudantes do Ensino Superior, com a finalidade de coleta de dados para a produção de 
tese científica para a Universidade Estatal de São Petersburgo. 

Será assegurado que o sujeito avaliado não será identificado. A sua colaboração 
espontânea e sincera é de fundamental importância para que nossa pesquisa tenha 
resultados fidedignos. 

Para manter o sigilo de suas informações, optamos pela sua não identificação, sendo 
que você nos auxilia na manutenção da neutralidade e sua expressão sincera e objetiva. 

Esclarecemos que os dados obtidos pelos questionários serão usados apenas para o 
presente estudo e que poderão ser apresentados em encontros e publicações científicas, 
mantendo-se sigilo e confidencialidade. Ressaltamos que referida pesquisa não envolve 
qualquer risco para os sujeitos da pesquisa, os quais podem deixar de participar a qualquer 
momento do estudo, sem que isso o prejudique nas suas relações profissionais ou pessoais. 

Atenciosamente, 
 
Rafael Padilha dos Santos 
Pesquisador responsável 

Nome ou Pseudônimo: 
 

Sexo/Gênero: 

(   ) Masculino    (    ) Feminino 

( 1 ) Masculino 

( 2 ) Feminino 

Estado Civil: ( ) casado (  ) solteiro   
( ) viúvo  (  ) união estável 

1. Casado 
2. Solteiro 
3. Viúvo 
4. União estável 

Naturalidade (cidade/Estado): 

 

Idade: 
Data de nascimento: 

Religião: 

Profissão do Pai: Profissão da Mãe: 

Possui irmãos: 

Sim (       )   Não  (     ) 

Qual a idade e sexo dos seus irmãos: 

1- Idade: ___________ Sexo: _____________ 

2- Idade: ___________ Sexo: _____________ 

3- Idade: ___________ Sexo: _____________ 

4- Idade: ___________ Sexo: _____________ 

5- Idade: ___________ Sexo: _____________ 

Trabalho (Profissão ou ocupação): 

Qual Universidade estuda: 

Curso:                                            Período: 

Renda familiar mensal (em salário mínimo – 1 salário mínimo = R$ 510,00): 

(      ) Menos de um   (      ) De 1 a 3   (      ) De 4 a 6   (      ) De 7 a 9     (      ) + de 10 
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1- Para uma pessoa como você ter uma vida feliz e realizada, avalie quais 

dos hábitos abaixo você entende serem 1-indispensáveis, quais são 2- 

irrelevantes (não contribuem em nada à felicidade) e quais são 3- relativos 

(relativo significa que podem ou não levar à felicidade, depende do modo 

como são vividos). 

  Indispensável 
(1) 

É relativo 
(2) 

É Irrelevante 
(3) 

V1 Constituir Família.    

V2 Ter uma religião.    

V3 Preservar sempre 
as mesmas relações 
de amizade. 

   

V4 Defender uma 
ideologia. 

   

V5 Namorar.    

V6 Sempre obedecer 
aos mais velhos. 

   

V7 Frequentar a Igreja.    

V8 Ajudar uma pessoa 
necessitada. 

   

V9 Não discutir ou se 
opor a uma 
autoridade 
reconhecida pela 
sociedade. 

   

V10 Manter sempre as 
próprias convicções. 

   

V11 Ter filhos.    

V12 Ter a presença do 
melhor amigo para o 
aniversário. 

   

V13 Viver uma paixão.    

V14 Jamais mentir ao 
próximo. 
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DIT 2 – OPINIÕES SOBRE PROBLEMAS 

SOCIAIS 
 
Questionário adaptado a partir do originário da adaptação de Shimizu, A. M., Bataglia, 

P. U. R. e Lepre, R. M. (2009), realizada com base na tradução e adaptação de Biaggio, 

A. M. B., Shimizu, A. M. e Martinez, T. M. (2001). 

 

 

INSTRUÇÕES 
 

Este questionário refere-se à maneira pela qual você define as afirmações 

envolvidas em um problema social.  

1º - Serão apresentadas 5 histórias sobre problemas sociais.  

2º - Depois de cada história, será apresentada uma lista de 13 afirmações. 

Essas afirmações representam diferentes perguntas que poderiam ser levantadas 

em cada história.  

3º- Você deverá avaliar e colocar em ordem as afirmações, conforme 

a importância que cada uma tenha para você, quando faz o seu julgamento 

sobre o problema social apresentado. 
Para que você possa entender melhor como este questionário deve ser 

preenchido, leia com atenção o EXEMPLO a seguir. 

 

 
EXEMPLO 

História 0 - Eleição Para Presidente da República 

 

Imagine que você vai votar em um candidato para Presidente do Brasil.  

Suponha que, antes de votar, você receba várias afirmações e tenha que indicar qual é 

a mais importante para você decidir em que candidato vai votar.  

Neste exemplo, cinco afirmações são apresentadas. Após a leitura de cada afirmação, 

você deverá julgar a importância que cada uma tem para você, assinalando com um X uma 

das opções a seguir:  

MÁXIMA;  

MUITA;  

MÉDIA;  

POUCA;  

NENHUMA.  

Considere que você achou que a afirmação nº1 (abaixo) era de MÁXIMA 

importância, a afirmação nº2 tinha MÉDIA importância, a nº3 não tinha NENHUMA 

importância, a nº4 tinha MUITA importância e a nº5 também tinha MUITA importância. 

Então, você preencheria os espaços no quadro abaixo da seguinte maneira: 
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X      1-Se financeiramente você está melhor agora do que há quatro anos.  

  X   2- Se um dos candidatos tem um caráter moral melhor do que os 

outros.  

    X 3- Se um dos candidatos é mais alto do que os outros.  

 X    4- Se um dos candidatos seria melhor líder mundial do que os 

outros.  

 X    5-Se um dos candidatos tem as melhores idéias para os problemas 

internos do país, tais como saúde e criminalidade.  

Em seguida, você deverá colocar em ordem as quatro afirmações que você considerou 

mais importantes, escrevendo o número da afirmação que lhe represente a mais importante 

de todas, depois a segunda afirmação mais importante, a terceira mais importante e a 

quarta mais importante.  

Assim, você poderia indicar as suas quatro escolhas mais importantes, como 

demonstra o quadro abaixo: 

A afirmação mais importante de todas  1 

A segunda afirmação mais importante  5 

A terceira afirmação mais importante  4 

A quarta afirmação mais importante  2 

Note que algumas afirmações podem parecer sem importância alguma para você 

(como a afirmação 3) ou não fazerem sentido algum – nesse caso, avalie o item como 

sendo de NENHUMA importância e não ordene esse item.  

ATENÇÃO!  
Você perceberá que, nas histórias a seguir, existirão 13 afirmações para cada história, 

e não 5. Por favor, leia com atenção e considere todas as 13 afirmações apresentadas após 

cada história.  

Além disso, você ainda será solicitado a expressar sua preferência pela ação que deve 

ser tomada na história. Depois de cada história, você deverá indicar quanto você é favorável a 

essa ação, indicando apenas uma das seguintes opções:  

Sou extremamente favorável à ação  

Sou favorável à ação  

Sou ligeiramente favorável à ação  

Sou neutro(a) em relação à ação  

Sou ligeiramente contra a ação  

Sou contra a ação  

Sou extremamente contra a ação  
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HISTÓRIA 1 – A FOME 

 
Uma pequena aldeia no norte da Índia já passou por falta de alimentos 

anteriormente, mas este ano a situação está ainda pior. Algumas famílias estão 

até tentando se alimentar fazendo sopa com casca de árvores. A família de 

Mustaq Singh está quase morrendo de fome. Ele ouviu dizer que um homem 

rico, na sua aldeia, tem alimentos guardados em um depósito, e que ele está 

guardando a comida até que os preços subam, para que ele possa vender a 

comida, mais tarde, com um lucro enorme. Mustaq está desesperado e pensa em 

roubar um pouco de comida do depósito desse homem rico. A pequena 

quantidade de que ele precisa para sua família, provavelmente, nem seria notada.  

 

 

O que deve fazer Mustaq Singh? Você é a favor da ação de pegar a comida? 

(assinale uma das alternativas)  

 

 

Pegar a comida:  

(  ) Sou extremamente favorável  

(  ) Sou favorável  

(  ) Sou ligeiramente favorável  

(  ) Sou neutro(a)  

(  ) Sou ligeiramente contra  

(  ) Sou contra  

(  ) Sou extremamente contra 
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Em relação à história apresentada, qual o grau de importância que tem, para você, 

cada uma das afirmações seguintes? (Para cada afirmação, você deve assinalar um dos 

itens: Máxima; Muita; Média; Pouca; Nenhuma) 
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     1-Mustaq Singh tem bastante coragem para se arriscar a ser pego roubando.  

     2- É natural que um pai amoroso se importe tanto com sua família que chegue a 

roubar.  

     3- As leis da comunidade deveriam ser respeitadas.  

     4- Deve-se pensar se Mustaq Singh sabe uma boa receita para preparar sopa 

com casca de árvore. 

     5- Deve-se pensar se o homem rico tem algum direito legal de acumular 

comida, quando outras pessoas estão morrendo de fome.  

     6- Deve-se pensar se a motivação de Mustaq Singh é para roubar para si próprio 

ou para roubar para sua família.  

     7-Deve-se considerar quais valores servirão de base para a cooperação social.  

     8- A epítome de comer é irreconciliável com a culpabilidade de roubar.  

     9- O homem rico merece ser roubado pelo fato de ser tão ganancioso.  

     10- Deve-se pensar se a propriedade particular é, ou não é, uma instituição que 

proporciona a exploração do pobre pelo rico.  

     11- Deve-se considerar se, de forma geral, o roubo traria, ou não, mais 

benefícios para as pessoas envolvidas.  

     12- As leis, nesse caso, estão atrapalhando a reivindicação mais básica de 

qualquer membro de uma sociedade.  

 

Agora, avalie as quatro afirmações mais importantes para você e as coloque em 

ordem, de acordo com sua importância.  

(ATENÇÃO! Indique apenas UMA afirmação para cada espaço.) 

A afirmação mais importante de todas   

A segunda afirmação mais importante   

A terceira afirmação mais importante   

A quarta afirmação mais importante   
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HISTÓRIA 2 – A REPÓRTER 
 

Patrícia Silveira tem trabalhado como repórter de noticiário para o jornal A 

Gazeta, por mais de dez anos. Quase por acaso, ela ficou sabendo que um dos 

candidatos a vice-governador de seu Estado, José Mariano, tinha sido preso por 

furto em uma loja, há vinte anos. A repórter Patrícia descobriu que, quando era 

jovem, o candidato Mariano tinha passado por um período confuso e tinha feito 

coisas das quais se arrependeu depois, ações que seriam agora muito 

inadequadas. Seu roubo em loja tinha sido uma ofensa pequena e a loja tinha 

desistido de processá-lo. Mariano não apenas se endireitou desde então, como 

também se tornou conhecido por ajudar muitas pessoas e, também, por liderar 

projetos comunitários construtivos. A repórter Patrícia considera Mariano como 

o melhor dos candidatos para prosseguir em cargos importantes de liderança do 

Estado. Ela fica pensando se deveria escrever a reportagem sobre os problemas 

anteriores de Mariano, porque, na disputadíssima eleição que se aproxima, ela 

receia que tal reportagem terminaria com a chance de Mariano vencer.  

 

 

Você é a favor da ação de publicar a reportagem? (assinale uma das 

alternativas)  

 

 

Publicar a reportagem:  

(  ) Sou extremamente favorável  

(  ) Sou favorável  

(  ) Sou ligeiramente favorável  

(  ) Sou neutro(a)  

(  ) Sou ligeiramente contra  

(  ) Sou contra  

(  ) Sou extremamente contra 
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Em relação à história apresentada, qual o grau de importância que tem, para você, cada 

uma das afirmações seguintes? (Para cada afirmação, você deve assinalar um dos itens: 

Máxima; Muita; Média; Pouca; Nenhuma) 
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     1- O público tem o direito de conhecer todos os fatos a respeito dos 

candidatos a um cargo.  

     2- Publicar a história ajudaria a reputação de Patrícia enquanto repórter 

de investigações.  

     3- Se Patrícia não publicar a história, outro repórter poderia vir a saber 

do fato, publicar a história e ganhar crédito pela reportagem.  

     4- Já que votar é uma piada mesmo, faz alguma diferença o que a 

Patrícia faz.  

     5- O candidato Mariano já demonstrou, nos últimos vinte anos, que ele 

é uma pessoa melhor do que em seus dias de jovem ladrão de loja.  

     6- É importante considerar, nesse caso, o que seria melhor para a 

sociedade.  

     7- Se a história é verdadeira, como pode ser errado publicá-la.  

     8- Como poderia a repórter Patrícia ser tão cruel e sem coração, a 

ponto de contar essa história destrutiva a respeito do candidato 

Mariano.  

     9- O direito de habeas corpus se aplica neste caso.  

     10- Deve-se pensar se a eleição seria mais justa com, ou sem, a 

publicação dessa reportagem.  

     11- A repórter Patrícia deveria tratar todos os candidatos da mesma 

maneira, publicando tudo o que ela descobrisse sobre eles, coisas boas 

ou coisas ruins.  

     12- É dever de um repórter publicar todas as notícias, 

independentemente das circunstâncias.  

 

Agora, avalie as quatro afirmações mais importantes para você e as coloque em 

ordem, de acordo com sua importância.  

(ATENÇÃO! Indique apenas UMA afirmação para cada espaço.) 

 

A afirmação mais importante de todas   

A segunda afirmação mais importante   

A terceira afirmação mais importante   

A quarta afirmação mais importante   
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HISTÓRIA 3 - DISTRITO EDUCACIONAL 
 

O professor Fontoura foi eleito coordenador de educação de um Distrito 

Educacional. O Distrito está muito dividido em relação ao fechamento das 

escolas de Ensino Médio. Uma delas terá de ser fechada por motivos 

financeiros, mas não há concordância sobre qual escola será fechada. Durante 

sua eleição para a coordenação do Distrito, o professor Fontoura tinha proposto 

uma série de “reuniões abertas ao público”, nas quais os membros da 

comunidade poderiam dar suas opiniões. Ele esperava que o diálogo fizesse a 

comunidade se dar conta da necessidade de fechar uma das escolas. Além disso, 

ele esperava que, através da discussão aberta, a dificuldade da decisão seria 

considerada, e que a comunidade viria a apoiar a decisão do Distrito. A primeira 

“reunião aberta ao público” foi um desastre. Discursos emocionados dominaram 

os microfones e ameaçaram violência. A reunião quase terminou em socos. 

Alguns dias depois, membros do Distrito Educacional receberam ameaças por 

telefone. Com base nisso, o professor Fontoura se pergunta se ele deve cancelar 

a próxima reunião.  

 

Você é a favor de cancelar a próxima reunião aberta ao público? (assinale 

uma das alternativas)  

 

Cancelar a reunião:  

(  ) Sou extremamente favorável  

( ) Sou favorável  

( ) Sou ligeiramente favorável  

(  ) Sou neutro(a)  

(  ) Sou ligeiramente contra  

(  ) Sou contra  

(  ) Sou extremamente contra 
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Em relação à história apresentada, qual o grau de importância que tem, para você, cada 

uma das afirmações seguintes? (Para cada afirmação, você deve assinalar um dos itens : 

Máxima; Muita; Média; Pouca; Nenhuma) 
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     1- O prof. Fontoura tem obrigação, por lei, de ter reuniões 

abertas ao público a respeito das principais decisões do Distrito.  

     2- O prof. Fontoura estaria quebrando suas promessas de 

campanha eleitoral, cancelando as reuniões abertas ao público.  

     3- A comunidade ficaria, ainda, com mais raiva do prof. 

Fontoura, se ele parasse com as reuniões abertas. 

     4- A mudança de planos impediria uma avaliação científica. 

     5- Se os membros do Distrito são ameaçados, o coordenador 

tem autoridade legal de proteger o Distrito, tomando decisões 

em reuniões fechadas.  

     6- A comunidade consideraria o prof. Fontoura um covarde, se 

ele cancelasse as reuniões abertas.  

     7- O prof. Fontoura tem outra idéia em mente, para garantir que 

as posições divergentes sejam ouvidas.  

     8- O prof. Fontoura tem autoridade para expulsar os desordeiros 

das reuniões ou de impedi-los de fazer discursos muito longos.  

     9- Deve-se considerar se algumas pessoas estão 

intencionalmente boicotando o processo de decisão do Distrito, 

fazendo algum tipo de jogo de poder.  

     10- Deve-se pensar qual efeito o cancelamento das discussões 

teria sobre a capacidade da comunidade em lidar com questões 

polêmicas, no futuro.  

     11- A dificuldade está vindo apenas de alguns “esquentados” e 

a comunidade, em geral, é justa e democrática.  

     12- Deve-se questionar quais são as chances de uma boa 

decisão ser tomada sem a discussão aberta da comunidade.  

 

 

 

 

Agora, avalie as quatro afirmações mais importantes para você e as coloque em 

ordem, de acordo com sua importância.  

(ATENÇÃO! Indique apenas UMA afirmação para cada espaço.) 

A afirmação mais importante de todas   

A segunda afirmação mais importante   

A terceira afirmação mais importante   

A quarta afirmação mais importante   
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HISTÓRIA 4 - CÂNCER 
 

A Sra. Neuza tem 62 anos e está em fase terminal de um câncer de 

intestino. Ela sofre dores terríveis e pede ao médico que lhe dê mais medicação, 

para aliviar a dor. O médico já lhe deu a dose máxima permitida do 

medicamento e receia aumentar a dose, porque provavelmente apressaria a sua 

morte. Em estado mental lúcido e racional, a Sra. Neuza diz que ela se dá conta 

disso, mas que ela quer finalizar seu sofrimento, mesmo se isso significar acabar 

com sua vida. O médico deve lhe dar uma dose maior do remédio? 

 

Você é a favor de dar mais remédio contra a dor? (Assinale uma das 

alternativas)  

 

Dar mais remédio contra a dor:  

(  ) Sou extremamente favorável  

(  ) Sou favorável  

(  ) Sou ligeiramente favorável  

(  ) Sou neutro(a)  

(  ) Sou ligeiramente contra  

(  ) Sou contra  

(  ) Sou extremamente contra 
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Em relação à história apresentada, qual o grau de importância que tem, para você, cada 

uma das afirmações seguintes? (Para cada afirmação, você deve assinalar um dos itens : 

Máxima; Muita; Média; Pouca; Nenhuma) 
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     1- O médico está submetido às mesmas leis que todo o mundo, já que 

uma overdose seria o mesmo que matá-la.  

     2- A sociedade estaria melhor sem tantas leis sobre o que os médicos 

podem, ou não podem, fazer. 

     3- Se a Sra. Neuza morrer, o médico seria legalmente responsável por 

mau exercício da profissão. 

     4- A família da Sra. Neuza concorda que ela deveria receber mais 

medicação para aliviar a dor. 

     5- O remédio para a dor é uma droga heliotrópica ativa. 

     6- Deve-se considerar se o Governo tem o direito de forçar a 

continuidade da vida daquelas pessoas que não querem mais viver. 

     7- Ajudar a terminar com a vida de outra pessoa pode ser um ato 

responsável de cooperação. 

     8- O médico estaria demonstrando mais compaixão, para com a Sra. 

Neuza, dando-lhe mais medicação. 

     9- O médico se sentiria culpado por dar tanto remédio à Sra. Neuza, a 

ponto de ela morrer. 

     10- Somente Deus deveria decidir quando a vida de uma pessoa deve 

terminar. 

     11- A sociedade deveria proteger todo mundo contra ser morto. 

     12- A sociedade deveria distinguir entre proteger a vida e permitir 

que alguém morra, se a própria pessoa quiser. 

 

Agora, avalie as quatro afirmações mais importantes para você e as coloque em ordem, 

de acordo com sua importância.  

(ATENÇÃO! Indique apenas UMA afirmação para cada espaço.) 

 

A afirmação mais importante de todas   

A segunda afirmação mais importante   

A terceira afirmação mais importante   

A quarta afirmação mais importante   
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HISTÓRIA 5 –PROTESTO 

 
A instabilidade política e econômica em um país da Ásia levou o 

presidente dos Estados Unidos a enviar tropas para “policiar a área”. Os 

estudantes de muitas Universidades dos Estados Unidos protestaram contra o 

fato de seu país estar usando seu poder militar para obter vantagem econômica. 

Muitos suspeitam de que grandes companhias multinacionais de petróleo 

estejam pressionando o presidente a garantir o fornecimento barato de petróleo, 

mesmo que isso signifique perda de vidas. Os estudantes de um determinado 

campus foram para as ruas em protestos, atrapalhando o trânsito e fechando o 

comércio da cidade. O reitor da Universidade exigiu que os estudantes parassem 

com seus protestos ilegais. Os estudantes, então, tomaram posse do prédio da 

Reitoria e paralisaram completamente a Universidade. Os estudantes estão 

certos em protestar dessa maneira?  

 

Você é a favor dessa forma de protesto? (Assinale uma das alternativas)  

O protesto dos estudantes:  

(  ) Sou extremamente favorável  

( ) Sou favorável  

(  ) Sou ligeiramente favorável  

( ) Sou neutro(a)  

(  ) Sou ligeiramente contra  

(  ) Sou contra  

(  ) Sou extremamente contra 
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Em relação à história apresentada, qual o grau de importância que tem, para você, 

cada uma das afirmações seguintes? (Para cada afirmação, você deve assinalar um dos 

itens : Máxima; Muita; Média; Pouca; Nenhuma) 
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     1- Deve-se considerar se os estudantes têm algum direito de tomar 

posse de prédios que não lhes pertencem.  

     2- Deve-se considerar se os estudantes se dão conta de que podem 

ser presos, multados e, mesmo, expulsos da Universidade.  

     3- Deve-se considerar se os estudantes têm seriedade a respeito 

dessa causa ou estão fazendo isso somente para se divertir.  

     4- Deve-se considerar se o reitor da universidade não está sendo 

tão severo com os alunos, dessa vez, levando-os a mais desordem.  

     5- O público irá culpar todos os estudantes pelos atos de uns 

poucos estudantes que fazem o protesto.  

     6- Deve-se considerar se as autoridades têm culpa de ceder à 

cobiça das companhias multinacionais de petróleo.  

     7- Deve-se considerar se algumas pessoas, como presidentes e 

grandes empresários, deveriam ter mais poder do que as pessoas 

comuns.  

     8- O protesto estudantil traz, a longo prazo, mais bem ou menos 

bem para todas as pessoas.  

     9- Os estudantes podem justificar a sua desobediência civil.  

     10- As autoridades deveriam ser respeitadas pelos estudantes. 

     11- Deve-se pensar se invadir e ocupar um edifício da 

Universidade está de acordo com os princípios de justiça.  

     12- É dever de todo mundo obedecer à lei, goste ou não goste.  

 

Agora, avalie as quatro afirmações mais importantes para você e as coloque em ordem, 

de acordo com sua importância.  

(ATENÇÃO! Indique apenas UMA afirmação para cada espaço.) 

 

A afirmação mais importante de todas   

A segunda afirmação mais importante   

A terceira afirmação mais importante   

A quarta afirmação mais importante   
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INVENTÁRIO DE VALORES DE SCHWARTZ 

 
 

Nome/Pseudônimo:        Idade: 
 
 

INSTRUÇÕES 
 

Neste questionário você deve perguntar a si próprio: “Que valores são importantes PARA 
MIM, como princípios orientadores em MINHA VIDA, e que valores são menos importantes PARA 
MIM?” 

Há duas listas de valores nas páginas seguintes. Esses valores vêm de diferentes culturas. 
Entre os parênteses que se seguem a cada valor, encontra-se uma explicação que pode ajudá-lo(a) a 
compreender seu significado. 

Sua tarefa é avaliar quão importante cada valor é para você como um princípio orientador 
em sua vida. Use a escala de avaliação abaixo: 
 

 COMO PRINCÍPIO ORIENTADOR EM MINHA VIDA, esse valor é: 
 
 não                                              importante                                                 muito 
importanteimportante 
 0                  1                 2                 3                   4                   5                 6 
 

 0 - significa que o valor não é nada importante; não é relevante como um princípio 
orientador em sua vida. 

 3 - significa que o valor é importante. 
 6 - significa que o valor é muito importante. 
 

Quanto maior o número (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6), mais importante é o valor como um princípio 
orientador em sua vida. 
Além dos números de 0 a 6, em suas avaliações você pode usar ainda, os números -1 e 7, 
considerando que: 
 
 -1 - significa que o valor é oposto aos princípios que orientam sua vida. 
  7 - significa que o valor é de suprema importância como um princípio orientador em sua 
vida;geralmente, uma pessoa não possui mais de dois desses valores. 

 
COMO UM PRINCÍPIO ORIENTADOR EM MINHA VIDA, esse valor é: 
oposto aos meus            não                                                                 muito                    de suprema 
meus valores           importante                     importanteimportante               importância 
       -1                             0         1         2               3           4        5          6                             7 

 
Na página seguinte, no espaço antes de cada valor escreva o número (-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou7) que 

corresponde à avaliação que você faz desse valor, conforme os critérios acima definidos. Tente 
diferenciar, tanto quanto possível, os valores entre si, usando para isso todos os números. 
Evidentemente, você poderá repetir os números em suas respostas/avaliações. 
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INVENTÁRIO DE VALORES DE SCHWARTZ 

 

Primeiro, antes de começar, leia os valores de 1 a 32 abaixo. 
Segundo, escolha aquele que é o mais importante para você e avalie sua importância.  
Terceiro, identifique o(s) valor(es) oposto(s) aos seus valores e avalie-os como -1. Se não houver 
nenhum valor desse tipo, escolha o valor menos importante para você e avalie-o como 0 ou 1, de 
acordo com sua importância.  
Por fim, avalie os demais valores (preenchendo todos os 32 itens). 

 
  COMO PRINCÍPIO ORIENTADOR DA MINHA VIDA, este valor é: 
oposto aos meus            não                                                                 muito                    de suprema 
meus valores           importante                     importante               importante               importância 
       -1                             0         1         2               3           4        5          6                             7 

 
1_____ IGUALDADE (oportunidades iguais para todos) 
 2 _____ HARMONIA INTERIOR (em paz comigo mesmo) 
 3 _____ PODER SOCIAL (controle sobre os outros, domínio) 
 4 _____ PRAZER (satisfação de desejos) 
 5 _____ LIBERDADE (liberdade de ação e pensamento) 
 6 _____ TRABALHO (modo digno de ganhar a vida) 
 7 _____ UMA VIDA ESPIRITUAL (ênfase em assuntos espirituais) 
 8 _____ SENSO DE PERTENCER (sentimento de que os outros se importam comigo) 
 9 _____ ORDEM SOCIAL (estabilidade da sociedade) 
10 _____ UMA VIDA EXCITANTE (experiências estimulantes) 
11 _____ SENTIDO DA VIDA (um propósito na vida) 
12 _____ POLIDEZ (cortesia, boas maneiras) 
13 _____ RIQUEZAS (posses materiais, dinheiro) 
14 _____ SEGURANÇA NACIONAL (proteção da minha nação contra inimigos) 
15 _____ AUTO-RESPEITO (crença em meu próprio valor) 
16 _____ RETRIBUIÇÃO DE FAVORES (quitação de débitos) 
17 _____ CRIATIVIDADE (unicidade, imaginação) 
18 _____ VAIDADE (preocupação e cuidado com minha aparência) 
19 _____ UM MUNDO EM PAZ (livre de guerras e conflitos) 
20 _____ RESPEITO PELA TRADIÇÃO (preservação de costumes vigentes há longo tempo) 
21 _____ AMOR MADURO (profunda intimidade emocional e espiritual) 
22 _____ AUTO-DISCIPLINA (auto-restrição, resistência à tentação) 
23 _____ PRIVACIDADE (o direito de ter um espaço pessoal) 
24 _____ SEGURANÇA FAMILIAR (proteção para minha família) 
25 _____ RECONHECIMENTO SOCIAL (respeito, aprovação pelos outros) 
26 _____ UNIÃO COM A NATUREZA (integração com a natureza) 
27 _____ UMA VIDA VARIADA (cheia de desejos, novidades e mudanças) 
28 _____ SABEDORIA (compreensão madura da vida) 
29 _____ AUTORIDADE (direito de liderar ou de mandar) 
30 _____ AMIZADE VERDADEIRA (amigos próximos e apoiadores) 
31 _____ UM MUNDO DE BELEZA (esplendor da natureza e das artes) 
32 _____ JUSTIÇA SOCIAL (correção da injustiça, cuidado para com os mais fracos) 
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LISTA DE VALORES 2 
Agora avalie quão importante é para você cada um dos valores seguintes, como um princípio 

orientador em sua vida.  
Primeiro, antes de começar, leia os valores de 33 a 61. 
Segundo, escolha aquele que é o mais importante para você e avalie sua importância. 
Terceiro, identifique o(s) valor(es) oposto(s) aos seus valores e avalie-o(s) como -1. Se não houver 

nenhum valor desse tipo, escolha o valor menos importante para você e avalie-o como 0 ou 1, de 
acordo com sua importância.  

Por fim, avalie os demais valores até 61 (preenchendo todos os itens). 
 
 COMO PRINCÍPIO ORIENTADOR DA MINHA VIDA, este valor é: 
oposto aos meus            não                                                                 muito                    de suprema 
meus valores           importante                     importante                importante               importância 
       -1                             0         1         2               3           4        5          6                             7 
 

33_____ INDEPENDENTE (ser auto-suficiente e auto-confiante) 
34_____ MODERADO (evitar sentimentos e ações extremadas) 
35 _____ LEAL (ser fiel aos amigos e grupos) 
36 _____ AMBICIOSO (trabalhar arduamente, ter aspirações) 
37 _____ ABERTO (ser tolerante a diferentes idéias e crenças) 
38 _____ HUMILDE (ser modesto, não me autopromover) 
39 _____ AUDACIOSO (procurar a aventura, o risco) 
40 _____ PROTETOR DO AMBIENTE (preservar a natureza) 
41 _____ INFLUENTE (exercer impacto sobre as pessoas e eventos) 
42 _____ RESPEITOSO PARA COM OS PAIS E IDOSOS (reverenciar pessoas mais velhas) 
43 _____ SONHADOR (ter sempre uma visão otimista do futuro) 
44 _____ AUTO-DETERMINADO (escolher meus próprios objetivos) 
45 _____ SAUDÁVEL (gozar de boa saúde física e mental) 
46 _____ CAPAZ (ser competente, eficaz, eficiente) 
47 _____ CIENTE DOS MEUS LIMITES (submeter-me às circunstâncias da vida) 
48 _____ HONESTO (ser sincero, autêntico) 
49 _____ PRESERVADOR DA MINHA IMAGEM PÚBLICA (proteger minha reputação) 
50 _____ OBEDIENTE (cumprir meus deveres e obrigações) 
51 _____ INTELIGENTE (ser lógico, racional) 
52 _____ PRESTATIVO (trabalhar para o bem-estar de outros) 
53 _____ ESPERTO (driblar obstáculos para conseguir o que quero) 
54 _____ QUE GOZA A VIDA (gostar de comer, sexo, lazer, etc.) 
55 _____ DEVOTO (apegar-me fortemente à fé religiosa) 
56 _____ RESPONSÁVEL (ser fidedigno, confiável) 
57 _____ CURIOSO (ter interesse por tudo, espírito exploratório) 
58 _____ INDULGENTE (estar pronto a perdoar os outros) 
59 _____ BEM SUCEDIDO (atingir os meus objetivos) 
60 _____ LIMPO (ser asseado, arrumado) 
61 _____ AUTO-INDULGÊNCIA (fazer coisas prazerosas) 
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ANEXO II – Resultados das Aplicações dos Instrumentos 
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DADOS SOCIOECONÔMICOS FAM: 

DADOS GERAIS 
1) Estado Civil 

Estado civil 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid casado 12 3,1 15,0 15,0 

solteiro 63 16,2 78,8 93,8 

união estável 5 1,3 6,3 100,0 

Total 80 20,5 100,0  

Missing não respondeu 15 3,8   

System 295 75,6   

Total 310 79,5   

Total 390 100,0   

2) Sexo 

Sexo 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid masculino 36 9,2 37,9 37,9 

feminino 59 15,1 62,1 100,0 

Total 95 24,4 100,0  

Missing System 295 75,6   

Total 390 100,0   

3 ) Universidade  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Faculdade Antonio 
Meneghetti 

35 9,0 43,8 43,8 

UNIVALI 45 11,5 56,3 100,0 

Total 80 20,5 100,0  

Missing não respondeu 15 3,8   

System 295 75,6   

Total 310 79,5   

Total 390 100,0   

 
4 ) Idade 

Idade 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid até 20 anos 23 5,9 25,0 25,0 

de 20 a 28 anos 53 13,6 57,6 82,6 

mais de 28 anos 16 4,1 17,4 100,0 

Total 92 23,6 100,0  

Missing não respondeu 3 ,8   

System 295 75,6   

Total 298 76,4   

Total 390 100,0   

5) Periodo 
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Periodo 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid primeiro periodo 42 10,8 52,5 52,5 

segundo periodo 38 9,7 47,5 100,0 

Total 80 20,5 100,0  

Missing não respondeu 15 3,8   

System 295 75,6   

Total 310 79,5   

Total 390 100,0   

 
6) Renda  

 

Renda familiar mensal 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid de um a tres salarios 
minimos 

20 5,1 26,0 26,0 

de quatro a seis salários 
minimos 

25 6,4 32,5 58,4 

de sete a nove salários 
minimos 

14 3,6 18,2 76,6 

mais de dez salários minimos 18 4,6 23,4 100,0 

Total 77 19,7 100,0  

Missing não respondeu 18 4,6   

System 295 75,6   

Total 313 80,3   

Total 390 100,0   

 
 

QUESTIONÁRIO - ESTEREÓTIPOS 
 
 

PRIMEIRO PERÍODO - AMF 
 

Frequency Table 

Constituir família 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 8 47,1 47,1 47,1 

relativização 9 52,9 52,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Ter uma religião 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 8 47,1 47,1 47,1 

relativização 9 52,9 52,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Preservar relações de amizade 
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  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 6 35,3 35,3 35,3 

relativização 11 64,7 64,7 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Defender uma ideologia 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 10 58,8 58,8 58,8 

relativização 7 41,2 41,2 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Namorar 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 6 35,3 35,3 35,3 

relativização 11 64,7 64,7 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Sempre obedecer aos mais velhos 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absoluitização 7 41,2 41,2 41,2 

relativização 10 58,8 58,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Frequentar a igreja 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 13 72,2 72,2 72,2 

relativização 5 27,8 27,8 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
 

Ajudar uma pessoa necessitada 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 10 58,8 58,8 58,8 

relativização 7 41,2 41,2 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Não discutir ou se opor a uma autoridade reconhecida pela sociedade 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 7 41,2 41,2 41,2 

relativização 10 58,8 58,8 100,0 
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Constituir família 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 8 47,1 47,1 47,1 

relativização 9 52,9 52,9 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Manter sempre as próprias convicções 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 7 41,2 41,2 41,2 

relativização 10 58,8 58,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Ter filhos 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 10 58,8 58,8 58,8 

relativização 7 41,2 41,2 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Ter a presença do melhor amigo para o aniversário 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Absolutização 7 41,2 41,2 41,2 

Relativização 10 58,8 58,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Viver uma paixão 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 7 41,2 41,2 41,2 

relativização 10 58,8 58,8 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

Jamais mentir ao próximo 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 10 58,8 58,8 58,8 

relativização 7 41,2 41,2 100,0 

Total 17 100,0 100,0  

 

ÚLTIMO PERÍODO - AMF 

Constituir família 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
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Valid absolutização 3 16,7 16,7 16,7 

relativização 15 83,3 83,3 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Ter uma religião 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 7 38,9 38,9 38,9 

relativização 11 61,1 61,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Preservar relações de amizade 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 8 44,4 44,4 44,4 

relativização 10 55,6 55,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Defender uma ideologia 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 5 27,8 27,8 27,8 

relativização 13 72,2 72,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Namorar 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 6 33,3 33,3 33,3 

relativização 12 66,7 66,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Sempre obedecer aos mais velhos 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absoluitização 6 33,3 33,3 33,3 

relativização 12 66,7 66,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Frequentar a igreja 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

9 52,9 56,3 56,3 

7 41,2 43,8 100,0 

16 94,1 100,0  

1 5,9   
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Constituir família 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 3 16,7 16,7 16,7 

relativização 15 83,3 83,3 100,0 

17 100,0   

Ajudar uma pessoa necessitada 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 5 27,8 27,8 27,8 

relativização 13 72,2 72,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Não discutir ou se opor a uma autoridade reconhecida pela sociedade 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 8 44,4 44,4 44,4 

relativização 10 55,6 55,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Manter sempre as próprias convicções 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 5 27,8 27,8 27,8 

relativização 13 72,2 72,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Ter filhos 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 6 33,3 33,3 33,3 

relativização 12 66,7 66,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Ter a presença do melhor amigo para o aniversário 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 9 50,0 50,0 50,0 

relativização 9 50,0 50,0 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Viver uma paixão 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 5 27,8 27,8 27,8 
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relativização 13 72,2 72,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Jamais mentir ao próximo 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 7 38,9 38,9 38,9 

relativização 11 61,1 61,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

PRIMEIRO PERÍODO – GRUPO DE CONTROLE 

Frequency Table 

Constituir família 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 14 56,0 58,3 58,3 

relativização 10 40,0 41,7 100,0 

Total 24 96,0 100,0  

Missing não respondeu 1 4,0   

Total 25 100,0   

Ter uma religião 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 11 44,0 45,8 45,8 

relativização 13 52,0 54,2 100,0 

Total 24 96,0 100,0  

Missing não respondeu 1 4,0   

Total 25 100,0   

Preservar relações de amizade 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 3 12,0 12,0 12,0 

relativização 22 88,0 88,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Defender uma ideologia 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 7 28,0 28,0 28,0 

relativização 18 72,0 72,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  
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Namorar 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 11 44,0 44,0 44,0 

relativização 14 56,0 56,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Sempre obedecer aos mais velhos 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absoluitização 13 52,0 52,0 52,0 

relativização 12 48,0 48,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Frequentar a igreja 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 10 40,0 40,0 40,0 

relativização 15 60,0 60,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Ajudar uma pessoa necessitada 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 11 44,0 44,0 44,0 

relativização 14 56,0 56,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Não discutir ou se opor a uma autoridade reconhecida pela sociedade 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 10 40,0 40,0 40,0 

relativização 15 60,0 60,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Manter sempre as próprias convicções 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 14 56,0 56,0 56,0 

relativização 11 44,0 44,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Ter filhos 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 11 44,0 45,8 45,8 
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relativização 13 52,0 54,2 100,0 

Total 24 96,0 100,0  

Missing não respondeu 1 4,0   

Total 25 100,0   

Ter a presença do melhor amigo para o aniversário 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Absolutização 14 56,0 56,0 56,0 

Relativização 11 44,0 44,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Viver uma paixão 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Absolutização 18 72,0 72,0 72,0 

relativização 7 28,0 28,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Jamais mentir ao próximo 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 7 28,0 28,0 28,0 

relativização 18 72,0 72,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

ÚLTIMO PERÍODO – GRUPO DE CONTROLE 
 

Frequency Table 

Constituir família 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 17 85,0 85,0 85,0 

relativização 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Ter uma religião 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 19 95,0 95,0 95,0 

relativização 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Preservar relações de amizade 
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  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 6 30,0 30,0 30,0 

relativização 14 70,0 70,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Defender uma ideologia 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 9 45,0 45,0 45,0 

relativização 11 55,0 55,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Namorar 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 9 45,0 45,0 45,0 

relativização 11 55,0 55,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Sempre obedecer aos mais velhos 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absoluitização 10 50,0 50,0 50,0 

relativização 10 50,0 50,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Frequentar a igreja 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 13 65,0 65,0 65,0 

relativização 7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Ajudar uma pessoa necessitada 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 14 70,0 70,0 70,0 

relativização 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Não discutir ou se opor a uma autoridade reconhecida pela sociedade 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 6 30,0 30,0 30,0 

relativização 14 70,0 70,0 100,0 
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Constituir família 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 17 85,0 85,0 85,0 

relativização 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Manter sempre as próprias convicções 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 8 40,0 42,1 42,1 

relativização 11 55,0 57,9 100,0 

Total 19 95,0 100,0  

Missing não respondeu 1 5,0   

Total 20 100,0   

Ter filhos 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 14 70,0 70,0 70,0 

relativização 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Ter a presença do melhor amigo para o aniversário 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 8 40,0 40,0 40,0 

relativização 12 60,0 60,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Viver uma paixão 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 9 45,0 45,0 45,0 

relativização 11 55,0 55,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Jamais mentir ao próximo 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid absolutização 13 65,0 65,0 65,0 

relativização 7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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TEST T e INDEPENDENT SAMPLE TEST – QUESTIONÁRIO ESTEREÓTIPOS 

ENTRE A AMF E O GRUPO DE CONTROLE 

Group Statistics 

 universidade N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

constituir familia Faculdade Antonio Meneghetti 35 1,6857 ,47101 ,07961 

UNIVALI 44 1,2955 ,46152 ,06958 

ter uma religião Faculdade Antonio Meneghetti 35 1,5714 ,50210 ,08487 

UNIVALI 44 1,3182 ,47116 ,07103 

 preservar relações de amizade Faculdade Antonio Meneghetti 35 1,6000 ,49705 ,08402 

UNIVALI 45 1,8000 ,40452 ,06030 

defender uma ideologia Faculdade Antonio Meneghetti 35 1,5714 ,50210 ,08487 

UNIVALI 45 1,6444 ,48409 ,07216 

namorar Faculdade Antonio Meneghetti 35 1,6571 ,48159 ,08140 

UNIVALI 45 1,5556 ,50252 ,07491 

sempre obedecer aos mais velhos Faculdade Antonio Meneghetti 35 1,6286 ,49024 ,08287 

UNIVALI 45 1,4889 ,50553 ,07536 

frequentar a igreja Faculdade Antonio Meneghetti 34 1,3529 ,48507 ,08319 

UNIVALI 45 1,4889 ,50553 ,07536 

ajudar uma pessoa necessitada Faculdade Antonio Meneghetti 35 1,5714 ,50210 ,08487 

UNIVALI 45 1,4444 ,50252 ,07491 

não discutir ou se opor a uma 

autoridade reconhecida pela 

sociedade 

Faculdade Antonio Meneghetti 35 1,5714 ,50210 ,08487 

UNIVALI 45 1,6444 ,48409 ,07216 

manter sempre as próprias 

convicções 

Faculdade Antonio Meneghetti 35 1,6571 ,48159 ,08140 

UNIVALI 44 1,5000 ,50578 ,07625 

ter filhos Faculdade Antonio Meneghetti 35 1,5429 ,50543 ,08543 

UNIVALI 44 1,4318 ,50106 ,07554 

tera presença do melhor amigo 

para o aniversário 

Faculdade Antonio Meneghetti 35 1,5429 ,50543 ,08543 

UNIVALI 45 1,5111 ,50553 ,07536 

viver uma paixão Faculdade Antonio Meneghetti 35 1,6571 ,48159 ,08140 

UNIVALI 45 1,4000 ,49543 ,07385 

jamais mentir ao próximo Faculdade Antonio Meneghetti 35 1,5143 ,50709 ,08571 

UNIVALI 45 1,5556 ,50252 ,07491 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 
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95% Confidence Interval of the 

Difference 

  

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

constituir familia Equal variances assumed ,126 ,724 3,700 77 ,000 ,39026 ,10549 ,18021 ,60031 

Equal variances not assumed   3,691 72,383 ,000 ,39026 ,10573 ,17950 ,60102 

ter uma religião Equal variances assumed 3,265 ,075 2,305 77 ,024 ,25325 ,10986 ,03448 ,47201 

Equal variances not assumed   2,288 70,833 ,025 ,25325 ,11067 ,03257 ,47393 

 preservar relações de amizade Equal variances assumed 13,426 ,000 -1,984 78 ,051 -,20000 ,10079 -,40066 ,00066 

Equal variances not assumed   -1,934 64,771 ,057 -,20000 ,10342 -,40655 ,00655 

defender uma ideologia Equal variances assumed 1,474 ,228 -,658 78 ,512 -,07302 ,11089 -,29378 ,14775 

Equal variances not assumed   -,655 71,896 ,514 -,07302 ,11140 -,29510 ,14907 

namorar Equal variances assumed 3,131 ,081 ,913 78 ,364 ,10159 ,11122 -,11984 ,32302 

Equal variances not assumed   ,918 74,618 ,361 ,10159 ,11063 -,11881 ,32199 

sempre obedecer aos mais velhos Equal variances assumed 3,029 ,086 1,242 78 ,218 ,13968 ,11244 -,08418 ,36354 

Equal variances not assumed   1,247 74,250 ,216 ,13968 ,11201 -,08349 ,36285 

frequentar a igreja Equal variances assumed 4,073 ,047 -1,204 77 ,232 -,13595 ,11290 -,36077 ,08887 

Equal variances not assumed   -1,211 72,677 ,230 -,13595 ,11225 -,35967 ,08778 

ajudar uma pessoa necessitada Equal variances assumed ,080 ,778 1,122 78 ,265 ,12698 ,11321 -,09841 ,35237 

Equal variances not assumed   1,122 73,256 ,266 ,12698 ,11320 -,09861 ,35258 

não discutir ou se opor a uma 

autoridade reconhecida pela 

sociedade 

Equal variances assumed 1,474 ,228 -,658 78 ,512 -,07302 ,11089 -,29378 ,14775 

Equal variances not assumed   -,655 71,896 ,514 -,07302 ,11140 -,29510 ,14907 

manter sempre as próprias 

convicções 

Equal variances assumed 4,700 ,033 1,401 77 ,165 ,15714 ,11217 -,06622 ,38050 

Equal variances not assumed   1,409 74,493 ,163 ,15714 ,11154 -,06508 ,37936 

ter filhos Equal variances assumed ,179 ,673 ,975 77 ,333 ,11104 ,11392 -,11581 ,33789 

Equal variances not assumed   ,974 72,772 ,333 ,11104 ,11404 -,11625 ,33833 

tera presença do melhor amigo 

para o aniversário 

Equal variances assumed ,260 ,612 ,279 78 ,781 ,03175 ,11392 -,19506 ,25855 

Equal variances not assumed   ,279 73,233 ,781 ,03175 ,11392 -,19529 ,25878 

viver uma paixão Equal variances assumed 1,095 ,299 2,331 78 ,022 ,25714 ,11031 ,03753 ,47675 

Equal variances not assumed   2,339 74,175 ,022 ,25714 ,10991 ,03814 ,47614 

jamais mentir ao próximo Equal variances assumed ,354 ,554 -,363 78 ,718 -,04127 ,11371 -,26764 ,18510 

Equal variances not assumed   -,363 72,907 ,718 -,04127 ,11384 -,26815 ,18561 
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ENTRE O PRIMEIRO E ÚLTIMO PERÍODO DA AMF 

 

Group Statistics 

 periodo N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

constituir familia primeiro periodo 17 1,5294 ,51450 ,12478 

segundo periodo 18 1,8333 ,38348 ,09039 

ter uma religião primeiro periodo 17 1,5294 ,51450 ,12478 

segundo periodo 18 1,6111 ,50163 ,11824 

 preservar relações de amizade primeiro periodo 17 1,6471 ,49259 ,11947 

segundo periodo 18 1,5556 ,51131 ,12052 

defender uma ideologia primeiro periodo 17 1,4118 ,50730 ,12304 

segundo periodo 18 1,7222 ,46089 ,10863 

namorar primeiro periodo 17 1,6471 ,49259 ,11947 

segundo periodo 18 1,6667 ,48507 ,11433 

sempre obedecer aos mais 

velhos 

primeiro periodo 17 1,5882 ,50730 ,12304 

segundo periodo 18 1,6667 ,48507 ,11433 

frequentar a igreja primeiro periodo 16 1,4375 ,51235 ,12809 

segundo periodo 18 1,2778 ,46089 ,10863 

ajudar uma pessoa necessitada primeiro periodo 17 1,4118 ,50730 ,12304 

segundo periodo 18 1,7222 ,46089 ,10863 

não discutir ou se opor a uma 

autoridade reconhecida pela 

sociedade 

primeiro periodo 17 1,5882 ,50730 ,12304 

segundo periodo 18 1,5556 ,51131 ,12052 

manter sempre as próprias 

convicções 

primeiro periodo 17 1,5882 ,50730 ,12304 

segundo periodo 18 1,7222 ,46089 ,10863 

ter filhos primeiro periodo 17 1,4118 ,50730 ,12304 

segundo periodo 18 1,6667 ,48507 ,11433 

tera presença do melhor amigo 

para o aniversário 

primeiro periodo 17 1,5882 ,50730 ,12304 

segundo periodo 18 1,5000 ,51450 ,12127 

viver uma paixão primeiro periodo 17 1,5882 ,50730 ,12304 

segundo periodo 18 1,7222 ,46089 ,10863 

jamais mentir ao próximo primeiro periodo 17 1,4118 ,50730 ,12304 

segundo periodo 18 1,6111 ,50163 ,11824 

Independent Samples Test 
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  Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence Interval of the 

Difference 

  

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

constituir familia Equal variances assumed 12,460 ,001 -1,989 33 ,055 -,30392 ,15279 -,61477 ,00693 

Equal variances not 

assumed 
  

-1,972 29,541 ,058 -,30392 ,15408 -,61880 ,01096 

ter uma religião Equal variances assumed ,673 ,418 -,476 33 ,637 -,08170 ,17177 -,43118 ,26778 

Equal variances not 

assumed 
  

-,475 32,768 ,638 -,08170 ,17190 -,43153 ,26813 

 preservar relações de 

amizade 

Equal variances assumed 1,015 ,321 ,539 33 ,594 ,09150 ,16989 -,25413 ,43714 

Equal variances not 

assumed 
  

,539 32,985 ,593 ,09150 ,16970 -,25376 ,43676 

defender uma ideologia Equal variances assumed 2,373 ,133 -1,897 33 ,067 -,31046 ,16367 -,64345 ,02253 

Equal variances not 

assumed 
  

-1,892 32,233 ,068 -,31046 ,16413 -,64469 ,02377 

namorar Equal variances assumed ,056 ,814 -,119 33 ,906 -,01961 ,16529 -,35589 ,31668 

Equal variances not 

assumed 
  

-,119 32,819 ,906 -,01961 ,16536 -,35611 ,31690 

sempre obedecer aos mais 

velhos 

Equal variances assumed ,805 ,376 -,468 33 ,643 -,07843 ,16774 -,41970 ,26283 

Equal variances not 

assumed 
  

-,467 32,650 ,644 -,07843 ,16796 -,42029 ,26342 

frequentar a igreja Equal variances assumed 2,894 ,099 ,957 32 ,346 ,15972 ,16688 -,18020 ,49964 

Equal variances not 

assumed 
  

,951 30,442 ,349 ,15972 ,16795 -,18307 ,50251 

ajudar uma pessoa 

necessitada 

Equal variances assumed 2,373 ,133 -1,897 33 ,067 -,31046 ,16367 -,64345 ,02253 

Equal variances not 

assumed 
  

-1,892 32,233 ,068 -,31046 ,16413 -,64469 ,02377 

não discutir ou se opor a 

uma autoridade reconhecida 

pela sociedade 

Equal variances assumed ,139 ,711 ,190 33 ,851 ,03268 ,17227 -,31780 ,38316 

Equal variances not 

assumed 
  

,190 32,914 ,851 ,03268 ,17223 -,31776 ,38312 

manter sempre as próprias 

convicções 

Equal variances assumed 2,373 ,133 -,819 33 ,419 -,13399 ,16367 -,46698 ,19900 

Equal variances not 

assumed 
  

-,816 32,233 ,420 -,13399 ,16413 -,46822 ,20024 

ter filhos Equal variances assumed ,805 ,376 -1,520 33 ,138 -,25490 ,16774 -,59617 ,08636 
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Equal variances not 

assumed 
  

-1,518 32,650 ,139 -,25490 ,16796 -,59676 ,08695 

tera presença do melhor 

amigo para o aniversário 

Equal variances assumed ,546 ,465 ,511 33 ,613 ,08824 ,17283 -,26338 ,43985 

Equal variances not 

assumed 
  

,511 32,934 ,613 ,08824 ,17276 -,26326 ,43973 

viver uma paixão Equal variances assumed 2,373 ,133 -,819 33 ,419 -,13399 ,16367 -,46698 ,19900 

Equal variances not 

assumed 
  

-,816 32,233 ,420 -,13399 ,16413 -,46822 ,20024 

jamais mentir ao próximo Equal variances assumed ,071 ,792 -1,169 33 ,251 -,19935 ,17058 -,54640 ,14771 

Equal variances not 

assumed 
  

-1,168 32,838 ,251 -,19935 ,17064 -,54658 ,14789 
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DIT-2 
 

RESULTADOS DO DIT-2 

- mediana para verificar a medida de tendência central  

- o teste de Mann-Whitney (Prova U) para realizar a comparação entre os escores de duas amostras 

independentes (tipo de universidade, período) 

 

DIFERENÇAS ENTRE AS UNIVERSIDADES 

 
ESQUEMA DE INTERESSE PESSOAL 

Report 

Median 

Universidade 

Esquema de 
Interesse 
Pessoal 

(Estágios 2 e 3) 

Faculdade Antonio 
Meneghetti 

16,0000 

Univali 13,5000 
Total 14,0000 

Mediana – média soma pontuação e divide; ve perfil dos dados – ve o ponto médio das pontuações. 

 
Ranks 

 universidade N Mean Rank Sum of Ranks 

Esquema de Interesse 
Pessoal (Estágios 2 e 3) 

Faculdade Antonio 
Meneghetti 

34 42,63 1449,50 

Univali 42 35,15 1476,50 

Total 76   

 
Test Statistics

a
 

 

Esquema de 
Interesse 
Pessoal 

(Estágios 2 e 3) 

Mann-Whitney U 573,500 
Wilcoxon W 1476,500 
Z -1,470 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,142 

a. Grouping Variable: universidade 
 

ESQUEMA DE MANUTENÇÃO DAS NORMAS 
 

Report 

Median 

universidade 

Esquema de 
Manutenção 
das Normas 
(Estágio 4) 

Faculdade Antonio 
Meneghetti 

8,0000 

Univali 8,0000 
Total 8,0000 

 
ESQUEMA PÓS-CONVENCIONAL 

 
Report 

Median 

universidade 

Esquema Pós-
Convencional 

(Estágios 5 e 6/  
P escore) 
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Faculdade Antonio 
Meneghetti 

19,5000 

Univali 20,0000 
Total 20,0000 

 
 

Ranks 

 universidade N Mean Rank Sum of Ranks 

Esquema Pós-Convencional 
(Estágios 5 e 6/  P escore) 

Faculdade Antonio 
Meneghetti 

34 36,56 1243,00 

Univali 42 40,07 1683,00 

Total 76   

 
 

Test Statistics
a
 

 

Esquema Pós-
Convencional 

(Estágios 5 e 6/  
P escore) 

Mann-Whitney U 648,000 
Wilcoxon W 1243,000 
Z -,691 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,490 

a. Grouping Variable: universidade 
 

 
PRIMEIRO  PERÍODO DA AMF COM O PRIMEIRO PERÍODO DA UNIVALI. 

E 
ÚLTIMO  PERÍODO DA AMF COM O ÚLTIMO PERÍODO DA UNIVALI. 

 
período = primeiro período 

 
ESQUEMA DE INTERESSE PESSOAL 

Report
a
 

Median 

universidade 

Esquema de 
Interesse 
Pessoal 

(Estágios 2 e 3) 

Faculdade Antonio 
Meneghetti 

18,0000 

Univali 14,0000 
Total 15,5000 

a. período = primeiro período 
 

Ranks
a
 

 universidade N Mean Rank Sum of Ranks 

Esquema de Interesse 
Pessoal (Estágios 2 e 3) 

Faculdade Antonio 
Meneghetti 

17 25,41 432,00 

Univali 25 18,84 471,00 

Total 42   

a. período = primeiro período 
 

Test Statistics
a,b

 

 

Esquema de 
Interesse 
Pessoal 

(Estágios 2 e 3) 

Mann-Whitney U 146,000 
Wilcoxon W 471,000 
Z -1,709 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,087 
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Report
a
 

Median 

universidade 

Esquema de 
Interesse 
Pessoal 

(Estágios 2 e 3) 

Faculdade Antonio 
Meneghetti 

18,0000 

Univali 14,0000 
Total 15,5000 

a. período = primeiro período 
b. Grouping Variable: universidade 
 

período = último período 

 
Report

a
 

Median 

universidade 

Esquema de 
Interesse 
Pessoal 

(Estágios 2 e 3) 

Faculdade Antonio 
Meneghetti 

14,0000 

Univali 13,0000 
Total 13,5000 

a. período = último período 
 

Ranks
a
 

 universidade N Mean Rank Sum of Ranks 

Esquema de Interesse 
Pessoal (Estágios 2 e 3) 

Faculdade Antonio 
Meneghetti 

17 18,18 309,00 

Univali 17 16,82 286,00 

Total 34   

a. período = último período 
 

Test Statistics
b,c

 

 

Esquema de 
Interesse 
Pessoal 

(Estágios 2 e 3) 

Mann-Whitney U 133,000 
Wilcoxon W 286,000 
Z -,397 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,691 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,708

a
 

a. Not corrected for ties. 
b. período = último período 
c. Grouping Variable: universidade 
 

ESQUEMA DE MANUTENÇÃO DAS NORMAS 
 
período = primeiro período 

Report
a
 

Median 

universidade 

Esquema de 
Manutenção 
das Normas 
(Estágio 4) 

Faculdade Antonio 
Meneghetti 

8,0000 

Univali 7,0000 
Total 7,5000 

a. período = primeiro período 
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Ranks
a
 

 universidade N Mean Rank Sum of Ranks 

Esquema de Manutenção 
das Normas (Estágio 4) 

Faculdade Antonio 
Meneghetti 

17 19,91 338,50 

Univali 25 22,58 564,50 

Total 42   

a. período = primeiro período 
 

Test Statistics
a,b

 

 

Esquema de 
Manutenção 
das Normas 
(Estágio 4) 

Mann-Whitney U 185,500 
Wilcoxon W 338,500 
Z -,696 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,487 

a. período = primeiro período 
b. Grouping Variable: universidade 
 

período = último período 

 
Report

a
 

Median 

universidade 

Esquema de 
Manutenção 
das Normas 
(Estágio 4) 

Faculdade Antonio 
Meneghetti 

9,0000 

Univali 9,0000 
Total 9,0000 

a. período = último período 
 

ESQUEMA PÓS-CONVENCIONAL 
período = primeiro período 

 
Report

a
 

Median 

universidade 

Esquema Pós-
Convencional 

(Estágios 5 e 6/  
P escore) 

Faculdade Antonio 
Meneghetti 

20,0000 

Univali 20,0000 
Total 20,0000 

a. período = primeiro período 
 

período = último período 
Report

a
 

Median 

universidade 

Esquema Pós-
Convencional 

(Estágios 5 e 6/  
P escore) 

Faculdade Antonio 
Meneghetti 

19,0000 

Univali 19,0000 
Total 19,0000 

a. período = último período 
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DENTRO DE CADA UNIVERSIDADE – COMPARAÇÕES ENTRE PRIMEIRO E ÚLTIMO PERÍODO 

ESQUEMA DE INTERESSE PESSOAL 
universidade = Faculdade Antonio Meneghetti 

Report
a
 

Median 

período 

Esquema de 
Interesse 
Pessoal 

(Estágios 2 e 3) 

primeiro período 18,0000 
último período 14,0000 
Total 16,0000 

a. universidade = Faculdade Antonio 
Meneghetti 
 

Ranks
a
 

 período N Mean Rank Sum of Ranks 

Esquema de Interesse 
Pessoal (Estágios 2 e 3) 

primeiro período 17 20,65 351,00 

último período 17 14,35 244,00 

Total 34   

a. universidade = Faculdade Antonio Meneghetti 
 

Test Statistics
b,c

 

 

Esquema de 
Interesse 
Pessoal 

(Estágios 2 e 3) 

Mann-Whitney U 91,000 
Wilcoxon W 244,000 
Z -1,847 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,065 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,067

a
 

a. Not corrected for ties. 
b. universidade = Faculdade Antonio 
Meneghetti 
c. Grouping Variable: período 
 

universidade = Univali 
eport

a
 

Median 

período 

Esquema de 
Interesse 
Pessoal 

(Estágios 2 e 3) 

primeiro período 14,0000 
último período 13,0000 
Total 13,5000 

a. universidade = Univali 
 

Ranks
a
 

 período N Mean Rank Sum of Ranks 

Esquema de Interesse 
Pessoal (Estágios 2 e 3) 

primeiro período 25 22,36 559,00 

último período 17 20,24 344,00 

Total 42   

a. universidade = Univali 
 

Test Statistics
a,b

 

 

Esquema de 
Interesse 
Pessoal 

(Estágios 2 e 3) 
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Mann-Whitney U 191,000 
Wilcoxon W 344,000 
Z -,553 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,581 

a. universidade = Univali 
b. Grouping Variable: período 
 

ESQUEMA DE MANUTENÇÃO DAS NORMAS 
 
universidade = Faculdade Antonio Meneghetti 

 
Report

a
 

Median 

período 

Esquema de 
Manutenção 
das Normas 
(Estágio 4) 

primeiro período 8,0000 
último período 9,0000 
Total 8,0000 

a. universidade = Faculdade Antonio 
Meneghetti 
 

 
Ranks

a
 

 período N Mean Rank Sum of Ranks 

Esquema de Manutenção 
das Normas (Estágio 4) 

primeiro período 17 15,41 262,00 

último período 17 19,59 333,00 

Total 34   

a. universidade = Faculdade Antonio Meneghetti 
 

Test Statistics
b,c

 

 

Esquema de 
Manutenção 
das Normas 
(Estágio 4) 

Mann-Whitney U 109,000 
Wilcoxon W 262,000 
Z -1,227 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,220 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,231

a
 

a. Not corrected for ties. 
b. universidade = Faculdade Antonio 
Meneghetti 
c. Grouping Variable: período 
 

 
universidade = Univali 

Report
a
 

Median 

período 

Esquema de 
Manutenção 
das Normas 
(Estágio 4) 

primeiro período 7,0000 
último período 9,0000 
Total 8,0000 

a. universidade = Univali 
 

Ranks
a
 

 período N Mean Rank Sum of Ranks 

Esquema de Manutenção 
das Normas (Estágio 4) 

primeiro período 25 19,82 495,50 

último período 17 23,97 407,50 
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Total 42   

a. universidade = Univali 
 

Test Statistics
a,b

 

 

Esquema de 
Manutenção 
das Normas 
(Estágio 4) 

Mann-Whitney U 170,500 
Wilcoxon W 495,500 
Z -1,082 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,279 

a. universidade = Univali 
b. Grouping Variable: período 
 

ESQUEMA PÓS-CONVENCIONAL 
universidade = Faculdade Antonio Meneghetti 

Report
a
 

Median 

período 

Esquema Pós-
Convencional 

(Estágios 5 e 6/  
P escore) 

primeiro período 20,0000 
último período 19,0000 
Total 19,5000 

a. universidade = Faculdade Antonio 
Meneghetti 
 

Ranks
a
 

 período N Mean Rank Sum of Ranks 

Esquema Pós-Convencional 
(Estágios 5 e 6/  P escore) 

primeiro período 17 18,65 317,00 

último período 17 16,35 278,00 

Total 34   

a. universidade = Faculdade Antonio Meneghetti 
 

Test Statistics
b,c

 

 

Esquema Pós-
Convencional 

(Estágios 5 e 6/  
P escore) 

Mann-Whitney U 125,000 
Wilcoxon W 278,000 
Z -,673 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,501 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,518

a
 

a. Not corrected for ties. 
b. universidade = Faculdade Antonio 
Meneghetti 
c. Grouping Variable: período 
 

universidade = Univali 

 
Report

a
 

Median 

período 

Esquema Pós-
Convencional 

(Estágios 5 e 6/  
P escore) 

primeiro período 20,0000 
último período 19,0000 
Total 20,0000 
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Report
a
 

Median 

período 

Esquema Pós-
Convencional 

(Estágios 5 e 6/  
P escore) 

primeiro período 20,0000 
último período 19,0000 
Total 20,0000 

a. universidade = Univali 
 

Ranks
a
 

 período N Mean Rank Sum of Ranks 

Esquema Pós-Convencional 
(Estágios 5 e 6/  P escore) 

primeiro período 25 21,00 525,00 

último período 17 22,24 378,00 

Total 42   

a. universidade = Univali 
 

Test Statistics
a,b

 

 

Esquema Pós-
Convencional 

(Estágios 5 e 6/  
P escore) 

Mann-Whitney U 200,000 
Wilcoxon W 525,000 
Z -,321 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,748 

a. universidade = Univali 
b. Grouping Variable: período 
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INVENTÁRIO DE VALORES SCHWARTZ 
 

Local AMF 
  

    Average of valor Column Labels 
  

Row Labels Primeiro Ultimo 
Grand 
Total 

ABERTURA À MUDANÇA 90,7 93,9 92,2 

AUTODETERMINAÇÃO 97,5 95,2 96,4 

ESTIMULAÇÃO 82,4 88,9 85,6 

HEDONISMO 80,4 94,5 86,0 

AUTOPROMOÇÃO 87,1 90,3 88,7 

HEDONISMO 80,4 86,1 83,7 

PODER 85,3 88,0 86,6 

REALIZAÇÃO 92,2 95,4 93,8 

AUTOTRANSCENDÊNCIA 90,3 85,0 87,6 

BENEVOLÊNCIA 89,4 85,6 87,5 

UNIVERSALISMO 91,2 84,4 87,8 

CONSERVAÇÃO 86,9 79,4 83,1 

CONFORMIDADE 97,1 86,1 91,6 

SEGURANÇA 88,2 80,9 84,6 

TRADIÇÃO 78,4 73,1 75,8 

Grand Total 88,7 86,4 87,5 

 

Local UNIVALI 
  

    Average of valor Column Labels 
  

Row Labels Primeiro Ultimo 
Grand 
Total 

ABERTURA À MUDANÇA 89,3 87,9 88,6 

AUTODETERMINAÇÃO 92,6 94,3 93,4 

ESTIMULAÇÃO 80,0 67,5 73,8 

HEDONISMO 88,0 86,7 87,3 

AUTOPROMOÇÃO 84,0 83,7 83,8 

HEDONISMO 88,0 86,7 87,3 

PODER 77,3 76,7 77,0 

REALIZAÇÃO 88,7 89,2 88,9 

AUTOTRANSCENDÊNCIA 95,0 95,3 95,1 

BENEVOLÊNCIA 89,6 99,0 95,9 

UNIVERSALISMO 96,8 91,5 94,7 

CONSERVAÇÃO 88,5 94,7 91,6 

CONFORMIDADE 92,0 98,3 94,7 

SEGURANÇA 94,3 97,9 96,1 

TRADIÇÃO 79,3 90,0 85,1 

Grand Total 89,6 91,0 90,3 
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RESULTADOS – AMF E GRUPO DE CONTROLE 

Local Periodo Dimensão Tipo Indicador valor 

AMF Primeiro AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO Harmonia interior 100,0 

AMF Primeiro AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO Sabedoria 100,0 

AMF Primeiro AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO Um mundo em paz 94,1 

AMF Primeiro AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO Aberto 94,1 

AMF Primeiro AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO 
Protetor do 
ambiente 94,1 

AMF Primeiro AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO 
União com a 
natureza 94,1 

AMF Primeiro AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO Sonhador 88,2 

AMF Primeiro AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO Igualdade 82,4 

AMF Primeiro AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO Justiça social 82,4 

AMF Primeiro AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO 
Um mundo de 
beleza 82,4 

AMF Primeiro AUTOTRANSCENDÊNCIA BENEVOLÊNCIA Honesto 100,0 

AMF Primeiro AUTOTRANSCENDÊNCIA BENEVOLÊNCIA Trabalho 100,0 

AMF Primeiro AUTOTRANSCENDÊNCIA BENEVOLÊNCIA Responsável 100,0 

AMF Primeiro AUTOTRANSCENDÊNCIA BENEVOLÊNCIA Amizade verdadeira 100,0 

AMF Primeiro AUTOTRANSCENDÊNCIA BENEVOLÊNCIA Sentido da vida 100,0 

AMF Primeiro AUTOTRANSCENDÊNCIA BENEVOLÊNCIA Leal 94,1 

AMF Primeiro AUTOTRANSCENDÊNCIA BENEVOLÊNCIA Prestativo 88,2 

AMF Primeiro AUTOTRANSCENDÊNCIA BENEVOLÊNCIA Amor maduro 88,2 

AMF Primeiro AUTOTRANSCENDÊNCIA BENEVOLÊNCIA Indulgente 64,7 

AMF Primeiro AUTOTRANSCENDÊNCIA BENEVOLÊNCIA Vida espiritual 58,8 

AMF Primeiro CONSERVAÇÃO TRADIÇÃO Privacidade 100,0 

AMF Primeiro CONSERVAÇÃO TRADIÇÃO 
Ciente dos meus 
limites 94,1 

AMF Primeiro CONSERVAÇÃO TRADIÇÃO Humilde 94,1 

AMF Primeiro CONSERVAÇÃO TRADIÇÃO Moderado 76,5 

AMF Primeiro CONSERVAÇÃO TRADIÇÃO 
Respeito pela 
tradição 64,7 

AMF Primeiro CONSERVAÇÃO TRADIÇÃO Devoto 41,2 

AMF Primeiro CONSERVAÇÃO CONFORMIDADE Polidez 100,0 

AMF Primeiro CONSERVAÇÃO CONFORMIDADE Obediente 100,0 

AMF Primeiro CONSERVAÇÃO CONFORMIDADE 
Respeito para com 
os pais e idosos 94,1 

AMF Primeiro CONSERVAÇÃO CONFORMIDADE Autodisciplina 94,1 

AMF Primeiro CONSERVAÇÃO SEGURANÇA Saudável 100,0 

AMF Primeiro CONSERVAÇÃO SEGURANÇA Limpo 100,0 

AMF Primeiro CONSERVAÇÃO SEGURANÇA Segurança familiar 94,1 

AMF Primeiro CONSERVAÇÃO SEGURANÇA Ordem social 88,2 

AMF Primeiro CONSERVAÇÃO SEGURANÇA Segurança nacional 82,4 

AMF Primeiro CONSERVAÇÃO SEGURANÇA 
Retribuição de 
favores 82,4 

AMF Primeiro CONSERVAÇÃO SEGURANÇA Senso de pertencer 70,6 

AMF Primeiro AUTOPROMOÇÃO PODER Preservador da 100,0 
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minha imagem 
pública 

AMF Primeiro AUTOPROMOÇÃO PODER Riquezas 100,0 

AMF Primeiro AUTOPROMOÇÃO PODER 
Reconhecimento 
social 82,4 

AMF Primeiro AUTOPROMOÇÃO PODER Vaidade 82,4 

AMF Primeiro AUTOPROMOÇÃO PODER Autoridade 76,5 

AMF Primeiro AUTOPROMOÇÃO PODER Poder social 70,6 

AMF Primeiro AUTOPROMOÇÃO REALIZAÇÃO Capaz 100,0 

AMF Primeiro AUTOPROMOÇÃO REALIZAÇÃO Inteligente 100,0 

AMF Primeiro AUTOPROMOÇÃO REALIZAÇÃO Bem-sucedido 100,0 

AMF Primeiro AUTOPROMOÇÃO REALIZAÇÃO Esperto 94,1 

AMF Primeiro AUTOPROMOÇÃO REALIZAÇÃO Ambicioso 82,4 

AMF Primeiro AUTOPROMOÇÃO REALIZAÇÃO Influente 76,5 

AMF Primeiro AUTOPROMOÇÃO HEDONISMO Prazer 88,2 

AMF Primeiro AUTOPROMOÇÃO HEDONISMO Auto-indulgência 88,2 

AMF Primeiro AUTOPROMOÇÃO HEDONISMO Que goza a vida 64,7 

AMF Primeiro ABERTURA À MUDANÇA ESTIMULAÇÃO Vida Excitante 88,2 

AMF Primeiro ABERTURA À MUDANÇA ESTIMULAÇÃO Audacioso 76,5 

AMF Primeiro ABERTURA À MUDANÇA AUTODETERMINAÇÃO Liberdade 100,0 

AMF Primeiro ABERTURA À MUDANÇA AUTODETERMINAÇÃO Auto-respeito 100,0 

AMF Primeiro ABERTURA À MUDANÇA AUTODETERMINAÇÃO Independente 100,0 

AMF Primeiro ABERTURA À MUDANÇA AUTODETERMINAÇÃO Autodeterminado 100,0 

AMF Primeiro ABERTURA À MUDANÇA AUTODETERMINAÇÃO Uma vida variada 94,1 

AMF Primeiro ABERTURA À MUDANÇA AUTODETERMINAÇÃO Criatividade 94,1 

AMF Primeiro ABERTURA À MUDANÇA AUTODETERMINAÇÃO Curioso 94,1 

AMF Primeiro ABERTURA À MUDANÇA HEDONISMO Prazer 88,2 

AMF Primeiro ABERTURA À MUDANÇA HEDONISMO Auto-indulgência 88,2 

AMF Primeiro ABERTURA À MUDANÇA HEDONISMO Que goza a vida 64,7 

AMF Ultimo AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO Sabedoria 100,0 

AMF Ultimo AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO Harmonia interior 94,4 

AMF Ultimo AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO 
Protetor do 
ambiente 94,4 

AMF Ultimo AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO Aberto 88,9 

AMF Ultimo AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO 
União com a 
natureza 88,9 

AMF Ultimo AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO 
Um mundo de 
beleza 88,9 

AMF Ultimo AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO Um mundo em paz 83,3 

AMF Ultimo AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO Sonhador 83,3 

AMF Ultimo AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO Justiça social 66,7 

AMF Ultimo AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO Igualdade 55,6 

AMF Ultimo AUTOTRANSCENDÊNCIA BENEVOLÊNCIA Trabalho 100,0 

AMF Ultimo AUTOTRANSCENDÊNCIA BENEVOLÊNCIA Responsável 100,0 

AMF Ultimo AUTOTRANSCENDÊNCIA BENEVOLÊNCIA Sentido da vida 100,0 

AMF Ultimo AUTOTRANSCENDÊNCIA BENEVOLÊNCIA Honesto 94,4 

AMF Ultimo AUTOTRANSCENDÊNCIA BENEVOLÊNCIA Amizade verdadeira 88,9 
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AMF Ultimo AUTOTRANSCENDÊNCIA BENEVOLÊNCIA Leal 83,3 

AMF Ultimo AUTOTRANSCENDÊNCIA BENEVOLÊNCIA Prestativo 83,3 

AMF Ultimo AUTOTRANSCENDÊNCIA BENEVOLÊNCIA Amor maduro 77,8 

AMF Ultimo AUTOTRANSCENDÊNCIA BENEVOLÊNCIA Indulgente 72,2 

AMF Ultimo AUTOTRANSCENDÊNCIA BENEVOLÊNCIA Vida espiritual 55,6 

AMF Ultimo CONSERVAÇÃO TRADIÇÃO Privacidade 100,0 

AMF Ultimo CONSERVAÇÃO TRADIÇÃO Humilde 88,9 

AMF Ultimo CONSERVAÇÃO TRADIÇÃO 
Ciente dos meus 
limites 83,3 

AMF Ultimo CONSERVAÇÃO TRADIÇÃO Moderado 72,2 

AMF Ultimo CONSERVAÇÃO TRADIÇÃO 
Respeito pela 
tradição 61,1 

AMF Ultimo CONSERVAÇÃO TRADIÇÃO Devoto 33,0 

AMF Ultimo CONSERVAÇÃO CONFORMIDADE Polidez 94,4 

AMF Ultimo CONSERVAÇÃO CONFORMIDADE Obediente 88,9 

AMF Ultimo CONSERVAÇÃO CONFORMIDADE Autodisciplina 88,9 

AMF Ultimo CONSERVAÇÃO CONFORMIDADE 
Respeito para com 
os pais e idosos 72,2 

AMF Ultimo CONSERVAÇÃO SEGURANÇA Saudável 100,0 

AMF Ultimo CONSERVAÇÃO SEGURANÇA Limpo 100,0 

AMF Ultimo CONSERVAÇÃO SEGURANÇA Segurança familiar 88,9 

AMF Ultimo CONSERVAÇÃO SEGURANÇA Ordem social 83,3 

AMF Ultimo CONSERVAÇÃO SEGURANÇA Segurança nacional 72,2 

AMF Ultimo CONSERVAÇÃO SEGURANÇA 
Retribuição de 
favores 72,2 

AMF Ultimo CONSERVAÇÃO SEGURANÇA Senso de pertencer 50,0 

AMF Ultimo AUTOPROMOÇÃO PODER Vaidade 100,0 

AMF Ultimo AUTOPROMOÇÃO PODER Riquezas 94,4 

AMF Ultimo AUTOPROMOÇÃO PODER 

Preservador da 
minha imagem 
pública 88,9 

AMF Ultimo AUTOPROMOÇÃO PODER Autoridade 88,9 

AMF Ultimo AUTOPROMOÇÃO PODER 
Reconhecimento 
social 83,3 

AMF Ultimo AUTOPROMOÇÃO PODER Poder social 72,2 

AMF Ultimo AUTOPROMOÇÃO REALIZAÇÃO Capaz 100,0 

AMF Ultimo AUTOPROMOÇÃO REALIZAÇÃO Inteligente 100,0 

AMF Ultimo AUTOPROMOÇÃO REALIZAÇÃO Bem-sucedido 100,0 

AMF Ultimo AUTOPROMOÇÃO REALIZAÇÃO Influente 94,4 

AMF Ultimo AUTOPROMOÇÃO REALIZAÇÃO Esperto 94,4 

AMF Ultimo AUTOPROMOÇÃO REALIZAÇÃO Ambicioso 83,3 

AMF Ultimo AUTOPROMOÇÃO HEDONISMO Auto-indulgência 100,0 

AMF Ultimo AUTOPROMOÇÃO HEDONISMO Prazer 88,9 

AMF Ultimo AUTOPROMOÇÃO HEDONISMO Que goza a vida 77,8 

AMF Ultimo ABERTURA À MUDANÇA ESTIMULAÇÃO Vida Excitante 88,9 

AMF Ultimo ABERTURA À MUDANÇA ESTIMULAÇÃO Audacioso 88,9 

AMF Ultimo ABERTURA À MUDANÇA AUTODETERMINAÇÃO Liberdade 100,0 

AMF Ultimo ABERTURA À MUDANÇA AUTODETERMINAÇÃO Criatividade 100,0 
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AMF Ultimo ABERTURA À MUDANÇA AUTODETERMINAÇÃO Curioso 100,0 

AMF Ultimo ABERTURA À MUDANÇA AUTODETERMINAÇÃO Autodeterminado 100,0 

AMF Ultimo ABERTURA À MUDANÇA AUTODETERMINAÇÃO Auto-respeito 94,4 

AMF Ultimo ABERTURA À MUDANÇA AUTODETERMINAÇÃO Independente 94,4 

AMF Ultimo ABERTURA À MUDANÇA AUTODETERMINAÇÃO Uma vida variada 77,8 

AMF Ultimo ABERTURA À MUDANÇA HEDONISMO Auto-indulgência 100,0 

AMF Ultimo ABERTURA À MUDANÇA HEDONISMO Prazer 88,9 

AMF Ultimo AUTOPROMOÇÃO HEDONISMO Que goza a vida 77,8 

UNIVALI Primeiro AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO Harmonia interior 100,0 

UNIVALI Primeiro AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO Igualdade 100,0 

UNIVALI Primeiro AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO Justiça social 100,0 

UNIVALI Primeiro AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO Um mundo em paz 100,0 

UNIVALI Primeiro AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO Sabedoria 100,0 

UNIVALI Primeiro AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO Aberto 92,0 

UNIVALI Primeiro AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO Sonhador 92,0 

UNIVALI Primeiro AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO 
Protetor do 
ambiente 96,0 

UNIVALI Primeiro AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO 
União com a 
natureza 96,0 

UNIVALI Primeiro AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO 
Um mundo de 
beleza 76,0 

UNIVALI Primeiro AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO Honesto 100,0 

UNIVALI Primeiro AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO Trabalho 100,0 

UNIVALI Primeiro AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO Responsável 100,0 

UNIVALI Primeiro AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO Leal 100,0 

UNIVALI Primeiro AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO Amizade verdadeira 100,0 

UNIVALI Primeiro AUTOTRANSCENDÊNCIA BENEVOLÊNCIA Sentido da vida 96,0 

UNIVALI Primeiro AUTOTRANSCENDÊNCIA BENEVOLÊNCIA Prestativo 100,0 

UNIVALI Primeiro AUTOTRANSCENDÊNCIA BENEVOLÊNCIA Amor maduro 84,0 

UNIVALI Primeiro AUTOTRANSCENDÊNCIA BENEVOLÊNCIA Vida espiritual 76,0 

UNIVALI Primeiro AUTOTRANSCENDÊNCIA BENEVOLÊNCIA Indulgente 92,0 

UNIVALI Primeiro CONSERVAÇÃO TRADIÇÃO Privacidade 100,0 

UNIVALI Primeiro CONSERVAÇÃO TRADIÇÃO 
Ciente dos meus 
limites 84,0 

UNIVALI Primeiro CONSERVAÇÃO TRADIÇÃO Humilde 92,0 

UNIVALI Primeiro CONSERVAÇÃO TRADIÇÃO Moderado 72,0 

UNIVALI Primeiro CONSERVAÇÃO TRADIÇÃO 
Respeito pela 
tradição 68,0 

UNIVALI Primeiro CONSERVAÇÃO TRADIÇÃO Devoto 60,0 

UNIVALI Primeiro CONSERVAÇÃO CONFORMIDADE 
Respeito para com 
os pais e idosos 100,0 

UNIVALI Primeiro CONSERVAÇÃO CONFORMIDADE Polidez 100,0 

UNIVALI Primeiro CONSERVAÇÃO CONFORMIDADE Obediente 88,0 

UNIVALI Primeiro CONSERVAÇÃO CONFORMIDADE Autodisciplina 80,0 

UNIVALI Primeiro CONSERVAÇÃO SEGURANÇA Segurança familiar 100,0 

UNIVALI Primeiro CONSERVAÇÃO SEGURANÇA Saudável 100,0 

UNIVALI Primeiro CONSERVAÇÃO SEGURANÇA Limpo 100,0 
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UNIVALI Primeiro CONSERVAÇÃO SEGURANÇA Ordem social 92,0 

UNIVALI Primeiro CONSERVAÇÃO SEGURANÇA Senso de pertencer 88,0 

UNIVALI Primeiro CONSERVAÇÃO SEGURANÇA Segurança nacional 88,0 

UNIVALI Primeiro CONSERVAÇÃO SEGURANÇA 
Retribuição de 
favores 92,0 

UNIVALI Primeiro AUTOPROMOÇÃO PODER 

Preservador da 
minha imagem 
pública 88,0 

UNIVALI Primeiro AUTOPROMOÇÃO PODER 
Reconhecimento 
social 88,0 

UNIVALI Primeiro AUTOPROMOÇÃO PODER Riquezas 80,0 

UNIVALI Primeiro AUTOPROMOÇÃO PODER Vaidade 88,0 

UNIVALI Primeiro AUTOPROMOÇÃO PODER Autoridade 72,0 

UNIVALI Primeiro AUTOPROMOÇÃO PODER Poder social 48,0 

UNIVALI Primeiro AUTOPROMOÇÃO REALIZAÇÃO Capaz 100,0 

UNIVALI Primeiro AUTOPROMOÇÃO REALIZAÇÃO Inteligente 100,0 

UNIVALI Primeiro AUTOPROMOÇÃO REALIZAÇÃO Bem-sucedido 96,0 

UNIVALI Primeiro AUTOPROMOÇÃO REALIZAÇÃO Ambicioso 64,0 

UNIVALI Primeiro AUTOPROMOÇÃO REALIZAÇÃO Influente 76,0 

UNIVALI Primeiro AUTOPROMOÇÃO REALIZAÇÃO Esperto 96,0 

UNIVALI Primeiro AUTOPROMOÇÃO HEDONISMO Prazer 96,0 

UNIVALI Primeiro AUTOPROMOÇÃO HEDONISMO Auto-indulgência 84,0 

UNIVALI Primeiro AUTOPROMOÇÃO HEDONISMO Que goza a vida 84,0 

UNIVALI Primeiro ABERTURA À MUDANÇA ESTIMULAÇÃO Vida Excitante 96,0 

UNIVALI Primeiro ABERTURA À MUDANÇA ESTIMULAÇÃO Audacioso 64,0 

UNIVALI Primeiro ABERTURA À MUDANÇA AUTODETERMINAÇÃO Uma vida variada 88,0 

UNIVALI Primeiro ABERTURA À MUDANÇA AUTODETERMINAÇÃO Liberdade 100,0 

UNIVALI Primeiro ABERTURA À MUDANÇA AUTODETERMINAÇÃO Auto-respeito 96,0 

UNIVALI Primeiro ABERTURA À MUDANÇA AUTODETERMINAÇÃO Criatividade 92,0 

UNIVALI Primeiro ABERTURA À MUDANÇA AUTODETERMINAÇÃO Independente 100,0 

UNIVALI Primeiro ABERTURA À MUDANÇA AUTODETERMINAÇÃO Curioso 76,0 

UNIVALI Primeiro ABERTURA À MUDANÇA AUTODETERMINAÇÃO Autodeterminado 96,0 

UNIVALI Primeiro ABERTURA À MUDANÇA HEDONISMO Prazer 96,0 

UNIVALI Primeiro ABERTURA À MUDANÇA HEDONISMO Auto-indulgência 84,0 

UNIVALI Primeiro ABERTURA À MUDANÇA HEDONISMO Que goza a vida 84,0 

UNIVALI Ultimo AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO Harmonia interior 100,0 

UNIVALI Ultimo AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO Igualdade 90,0 

UNIVALI Ultimo AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO Justiça social 100,0 

UNIVALI Ultimo AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO Um mundo em paz 100,0 

UNIVALI Ultimo AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO Sabedoria 100,0 

UNIVALI Ultimo AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO Aberto 85,0 

UNIVALI Ultimo AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO Sonhador 95,0 

UNIVALI Ultimo AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO 
Protetor do 
ambiente 90,0 

UNIVALI Ultimo AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO 
União com a 
natureza 90,0 

UNIVALI Ultimo AUTOTRANSCENDÊNCIA UNIVERSALISMO 
Um mundo de 
beleza 65,0 
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UNIVALI Ultimo AUTOTRANSCENDÊNCIA BENEVOLÊNCIA Honesto 100,0 

UNIVALI Ultimo AUTOTRANSCENDÊNCIA BENEVOLÊNCIA Trabalho 100,0 

UNIVALI Ultimo AUTOTRANSCENDÊNCIA BENEVOLÊNCIA Responsável 100,0 

UNIVALI Ultimo AUTOTRANSCENDÊNCIA BENEVOLÊNCIA Leal 100,0 

UNIVALI Ultimo AUTOTRANSCENDÊNCIA BENEVOLÊNCIA Amizade verdadeira 100,0 

UNIVALI Ultimo AUTOTRANSCENDÊNCIA BENEVOLÊNCIA Sentido da vida 100,0 

UNIVALI Ultimo AUTOTRANSCENDÊNCIA BENEVOLÊNCIA Prestativo 95,0 

UNIVALI Ultimo AUTOTRANSCENDÊNCIA BENEVOLÊNCIA Amor maduro 100,0 

UNIVALI Ultimo AUTOTRANSCENDÊNCIA BENEVOLÊNCIA Vida espiritual 95,0 

UNIVALI Ultimo AUTOTRANSCENDÊNCIA BENEVOLÊNCIA Indulgente 100,0 

UNIVALI Ultimo CONSERVAÇÃO TRADIÇÃO Privacidade 95,0 

UNIVALI Ultimo CONSERVAÇÃO TRADIÇÃO 
Ciente dos meus 
limites 100,0 

UNIVALI Ultimo CONSERVAÇÃO TRADIÇÃO Humilde 100,0 

UNIVALI Ultimo CONSERVAÇÃO TRADIÇÃO Moderado 70,0 

UNIVALI Ultimo CONSERVAÇÃO TRADIÇÃO 
Respeito pela 
tradição 75,0 

UNIVALI Ultimo CONSERVAÇÃO TRADIÇÃO Devoto 90,0 

UNIVALI Ultimo CONSERVAÇÃO TRADIÇÃO 
Respeito para com 
os pais e idosos 100,0 

UNIVALI Ultimo CONSERVAÇÃO CONFORMIDADE Polidez 100,0 

UNIVALI Ultimo CONSERVAÇÃO CONFORMIDADE Obediente 95,0 

UNIVALI Ultimo CONSERVAÇÃO CONFORMIDADE Autodisciplina 100,0 

UNIVALI Ultimo CONSERVAÇÃO SEGURANÇA Segurança familiar 100,0 

UNIVALI Ultimo CONSERVAÇÃO SEGURANÇA Saudável 100,0 

UNIVALI Ultimo CONSERVAÇÃO SEGURANÇA Limpo 100,0 

UNIVALI Ultimo CONSERVAÇÃO SEGURANÇA Ordem social 100,0 

UNIVALI Ultimo CONSERVAÇÃO SEGURANÇA Senso de pertencer 95,0 

UNIVALI Ultimo CONSERVAÇÃO SEGURANÇA Segurança nacional 95,0 

UNIVALI Ultimo CONSERVAÇÃO SEGURANÇA 
Retribuição de 
favores 95,0 

UNIVALI Ultimo AUTOPROMOÇÃO PODER 

Preservador da 
minha imagem 
pública 95,0 

UNIVALI Ultimo AUTOPROMOÇÃO PODER 
Reconhecimento 
social 95,0 

UNIVALI Ultimo AUTOPROMOÇÃO PODER Riquezas 80,0 

UNIVALI Ultimo AUTOPROMOÇÃO PODER Vaidade 90,0 

UNIVALI Ultimo AUTOPROMOÇÃO PODER Autoridade 65,0 

UNIVALI Ultimo AUTOPROMOÇÃO PODER Poder social 35,0 

UNIVALI Ultimo AUTOPROMOÇÃO REALIZAÇÃO Capaz 100,0 

UNIVALI Ultimo AUTOPROMOÇÃO REALIZAÇÃO Inteligente 100,0 

UNIVALI Ultimo AUTOPROMOÇÃO REALIZAÇÃO Bem-sucedido 100,0 

UNIVALI Ultimo AUTOPROMOÇÃO REALIZAÇÃO Ambicioso 85,0 

UNIVALI Ultimo AUTOPROMOÇÃO REALIZAÇÃO Influente 60,0 

UNIVALI Ultimo AUTOPROMOÇÃO REALIZAÇÃO Esperto 90,0 

UNIVALI Ultimo AUTOPROMOÇÃO HEDONISMO Prazer 80,0 

UNIVALI Ultimo AUTOPROMOÇÃO HEDONISMO Auto-indulgência 95,0 
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UNIVALI Ultimo AUTOPROMOÇÃO HEDONISMO Que goza a vida 85,0 

UNIVALI Ultimo ABERTURA À MUDANÇA ESTIMULAÇÃO Vida Excitante 80,0 

UNIVALI Ultimo ABERTURA À MUDANÇA ESTIMULAÇÃO Audacioso 55,0 

UNIVALI Ultimo ABERTURA À MUDANÇA AUTODETERMINAÇÃO Uma vida variada 85,0 

UNIVALI Ultimo ABERTURA À MUDANÇA AUTODETERMINAÇÃO Liberdade 100,0 

UNIVALI Ultimo ABERTURA À MUDANÇA AUTODETERMINAÇÃO Auto-respeito 95,0 

UNIVALI Ultimo ABERTURA À MUDANÇA AUTODETERMINAÇÃO Criatividade 95,0 

UNIVALI Ultimo ABERTURA À MUDANÇA AUTODETERMINAÇÃO Independente 95,0 

UNIVALI Ultimo ABERTURA À MUDANÇA AUTODETERMINAÇÃO Curioso 90,0 

UNIVALI Ultimo ABERTURA À MUDANÇA AUTODETERMINAÇÃO Autodeterminado 100,0 

UNIVALI Ultimo ABERTURA À MUDANÇA HEDONISMO Prazer 95,0 

UNIVALI Ultimo ABERTURA À MUDANÇA HEDONISMO Auto-indulgência 85,0 

UNIVALI Ultimo ABERTURA À MUDANÇA HEDONISMO Que goza a vida 80,0 

 

COMPARAÇÃO ENTRE PERÍODOS 

Comparacao entre periodos 
 

POR 
TIPOS 

      AUTOTRANSCENDÊNCIA 
          UNIVERSALISMO 

         

 

Primeiro Ultimo U Z p-level Z p-level Valid 
N 

Valid 
N 

2*1sided 

Indicador 105,0000 105,0000 50,00000 0,00 1,000000 0,00 1,000000 10 10 1,029488 

           nao há diferenca entre os periodos 
       

           BENEVOLÊNCIA 
         

 

Primeiro Ultimo U Z p-level Z p-level Valid 
N 

Valid 
N 

2*1sided 

Indicador 105,0000 105,0000 50,00000 0,00 1,000000 0,00 1,000000 10 10 1,029488 

           nao há diferenca entre os periodos 
       

           

           CONSERVAÇÃO 
          CONFORMIDADE 

         

 

Primeiro Ultimo U Z p-level Z p-level Valid 
N 

Valid 
N 

2*1sided 

Indicador 39,00000 39,00000 18,00000 0,00 1,000000 0,00 1,000000 6 6 1,062771 

           nao há diferenca entre os periodos 
       

           

           SEGURANÇA 
         

 

Primeiro Ultimo U Z p-level Z p-level Valid 
N 

Valid 
N 

2*1sided 

Indicador 18,00000 18,00000 8,000000 0,00 1,000000 0,00 1,000000 4 4 1,114286 
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           nao há diferenca entre os periodos 
       

           

           

           TRADIÇÃO 
         

 

Primeiro Ultimo U Z p-level Z p-level Valid 
N 

Valid 
N 

2*1sided 

Indicador 52,50000 52,50000 24,50000 0,00 1,000000 0,00 1,000000 7 7 1,000000 

           nao há diferenca entre os periodos 
       

           

           AUTOPROMOÇÃO 
          PODER 
          

 

Primeiro Ultimo U Z p-level Z p-level Valid 
N 

Valid 
N 

2*1sided 

Indicador 39,00000 39,00000 18,00000 0,00 1,000000 0,00 1,000000 6 6 1,062771 

           nao há diferenca entre os periodos 
       

           

           REALIZAÇÃO 
         

 

Primeiro Ultimo U Z p-level Z p-level Valid 
N 

Valid 
N 

2*1sided 

Indicador 39,00000 39,00000 18,00000 0,00 1,000000 0,00 1,000000 6 6 1,062771 

           nao há diferenca entre os periodos 
       

           HEDONISMO 
         

 

Primeiro Ultimo U Z p-level Z p-level Valid 
N 

Valid 
N 

2*1sided 

Indicador 39,00000 39,00000 18,00000 0,00 1,000000 0,00 1,000000 6 6 1,062771 

           nao há diferenca entre os periodos 
       

           ABERTURA À 
MUDANÇA 

          ESTIMULAÇÃO 
         

 

Primeiro Ultimo U Z p-level Z p-level Valid 
N 

Valid 
N 

2*1sided 

Indicador 5,000000 5,000000 2,000000 0,00 1,000000 0,00 1,000000 2 2 1,333333 

           nao há diferenca entre os periodos 
       

           

           

           AUTODETERMINAÇÃO 
        

 

Primeiro Ultimo U Z p-level Z p-level Valid Valid 2*1sided 
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N N 

Indicador 52,50000 52,50000 24,50000 0,00 1,000000 0,00 1,000000 7 7 1,000000 

           nao há diferenca entre os periodos 
       

           

    
POR DIMENSAO 

     

           AUTOTRANSCENDÊNCIA 
          

 

Primeiro Ultimo U Z p-level Z p-level Valid 
N 

Valid 
N 

2*1sided 

Valor 7,000000 3,000000 0,00 1,549193 0,121336 1,549193 0,121336 2 2 0,333333 

           nao há diferenca entre os periodos 
       

           

           CONSERVAÇÃO 
          

 

Primeiro Ultimo U Z p-level Z p-level Valid 
N 

Valid 
N 

2*1sided 

Valor 13,00000 8,000000 2,000000 1,091089 0,275234 1,091089 0,275234 3 3 0,400000 

           

           nao há diferenca entre os periodos 
       

           

           AUTOPROMOÇÃO 
          

 

`` Ultimo U Z p-level Z p-level Valid 
N 

Valid 
N 

2*1sided 

Valor 8,000000 13,00000 2,000000 -1,09109 0,275234 -1,09109 0,275234 3 3 0,400000 

           

           nao há diferenca entre os periodos 
       

           

           

           ABERTURA À 
MUDANÇA 

          

 

Rank 
Sum 

Rank 
Sum 

U Z p-level Z p-level Valid 
N 

Valid 
N 

2*1sided 

Valor 9,000000 12,00000 3,000000 
-

0,654654 
0,512691 

-
0,654654 

0,512691 3 3 0,700000 

           

           nao há diferenca entre os periodos 
        

COMPARAÇÃO ENTRE GRUPO DE CONTROL E AMF 

 



148 

 

Comparacao entre periodos 
 

POR 
TIPOS 

      AUTOTRANSCENDÊNCIA 
          UNIVERSALISMO 

         

 

AMF UNIVALI U Z p-level Z p-level Valid 
N 

Valid 
N 

2*1sided 

valor 82,00000 128,0000 27,00000 -1,73864 0,082100 -1,75858 0,078649 10 10 0,089210 

           nao há diferenca entre os locais AMF e UNIVALI a 5% de erro 
    Há DIFERENCA A 10% univali pontuou mais que AMF 

     

           BENEVOLÊNCIA 
         

 

AMF UNIVALI U Z p-level Z p-level Valid 
N 

Valid 
N 

2*1sided 

valor 73,00000 137,0000 18,00000 -2,41897 0,015565 -2,65025 0,008044 10 10 0,014690 

           Ha DIFERENCA A 5%   univali pontuou mais que AMF 
     

           

           CONSERVAÇÃO 
          CONFORMIDADE 

         

 

AMF UNIVALI U Z p-level Z p-level Valid 
N 

Valid 
N 

2*1sided 

valor 31,50000 59,50000 10,50000 -1,50000 0,133615 -1,52104 0,128251 6 7 0,137529 

           nao há diferenca entre os periodos 
       

           

           SEGURANÇA 
         

 

AMF UNIVALI U Z p-level Z p-level Valid 
N 

Valid 
N 

2*1sided 

valor 10,00000 18,00000 0,00 -2,12132 0,033896 -2,16025 0,030754 4 3 0,057143 

           Ha DIFERENCA A 5%   univali pontuou mais que AMF 
     

           

           

           TRADIÇÃO 
         

 

AMF UNIVALI U Z p-level Z p-level Valid 
N 

Valid 
N 

2*1sided 

valor 38,00000 67,00000 10,00000 -1,85274 0,063920 -1,93998 0,052383 7 7 0,072844 

           nao há diferenca entre os locais AMF e UNIVALI a 5% de erro 
    Há DIFERENCA A 10% univali pontuou mais que AMF 

     

           AUTOPROMOÇÃO 
          PODER 
          

 

AMF UNIVALI U Z p-level Z p-level Valid 
N 

Valid 
N 

2*1sided 
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valor 42,00000 36,00000 15,00000 0,480384 0,630954 0,482073 0,629754 6 6 0,699134 

           nao há diferenca entre os locais AMF e UNIVALI 
      

           

           REALIZAÇÃO 
         

 

AMF UNIVALI U Z p-level Z p-level Valid 
N 

Valid 
N 

2*1sided 

valor 41,50000 36,50000 15,50000 0,400320 0,688921 0,428174 0,668524 6 6 0,699134 

           nao há diferenca entre os locais AMF e UNIVALI 
      

           HEDONISMO 
         

 

AMF UNIVALI U Z p-level Z p-level Valid 
N 

Valid 
N 

2*1sided 

valor 41,00000 37,00000 16,00000 0,320256 0,748774 0,323669 0,746189 6 6 0,818182 

           nao há diferenca entre os locais AMF e UNIVALI 
      

           ABERTURA À 
MUDANÇA 

          ESTIMULAÇÃO 
         

 

AMF UNIVALI U Z p-level Z p-level Valid 
N 

Valid 
N 

2*1sided 

valor 7,000000 3,000000 0,00 1,549193 0,121336 1,632993 0,102471 2 2 0,333333 

           nao há diferenca entre os locais AMF e UNIVALI 
      

           

           

           AUTODETERMINAÇÃO 
        

 

AMF UNIVALI U Z p-level Z p-level Valid 
N 

Valid 
N 

2*1sided 

valor 56,00000 49,00000 21,00000 0,447214 0,654721 0,468270 0,639592 7 7 0,710373 

           nao há diferenca entre os locais AMF e UNIVALI 
      

           

    
POR DIMENSAO 

     

           AUTOTRANSCENDÊNCIA 
          

 

AMF UNIVALI U Z p-level Z p-level Valid 
N 

Valid 
N 

2*1sided 

Valor 3,000000 7,000000 0,00 -1,54919 0,121336 -1,54919 0,121336 2 2 0,333333 

           nao há diferenca entre os locais AMF e UNIVALI 
      

           

           CONSERVAÇÃO 
          

 

Rank Rank U Z p-level Z p-level Valid Valid 2*1sided 
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Sum Sum N N 

Valor 6,000000 15,00000 0,00 -1,96396 0,049535 -1,96396 0,049535 3 3 0,100000 

           

           Ha DIFERENCA A 5%   univali pontuou mais que AMF 
     

           

           AUTOPROMOÇÃO 
          

 

Rank 
Sum 

Rank 
Sum 

U Z p-level Z p-level Valid 
N 

Valid 
N 

2*1sided 

Valor 12,00000 9,000000 3,000000 0,654654 0,512691 0,654654 0,512691 3 3 0,700000 

           

           nao há diferenca entre os locais AMF e UNIVALI 
      

           

           

           ABERTURA À 
MUDANÇA 

          

 

Rank 
Sum 

Rank 
Sum 

U Z p-level Z p-level Valid 
N 

Valid 
N 

2*1sided 

Valor 14,00000 7,000000 1,000000 1,527525 0,126631 1,527525 0,126631 3 3 0,200000 

           

           nao há diferenca entre os locais AMF e UNIVALI 
       

 

 

 


