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RESUMO 

Os estudos acerca da moralidade, oriundos da psicologia, tornaram-se acessíveis aos demais pesquisadores quando Georg 

Lind, a partir das pesquisas legadas por Jean Piaget e Lawrence Kohlberg, desenvolve a teoria do duplo aspecto e o 

questionário experimental, intitulado Moral Competence Test (MCT). Esse instrumento, que mede a coerência entre intenção 

e ação, tem sido o indicador da chamada Competência Moral, ou seja, da capacidade do indivíduo em agir a partir de suas 

intenções morais. Desde então, vários estudos no Brasil e na literatura internacional têm se debruçado sobre o tema. No 

entanto, as investigações no ambiente das instituições de ensino, ainda são escassas. É nesse contexto que o presente trabalho 

teve por objetivo investigar a competência moral de servidores públicos de uma instituição universitária de Minas Gerais, à 

luz do Teste de Competência Moral (MCT). Em termos metodológicos, recorreu-se à abordagem quantitativa, aplicada à 

população de 185 pessoas da instituição pesquisada. Para o tratamento dos dados, utilizou-se da multivariância no cálculo da 

pontuação do MCT e testes estatísticos. Os resultados indicaram que 56,2% da amostra censitária possuía baixa competência 

moral, com respectiva segmentação moral. Destaca-se a competência dos indivíduos favoráveis aos sistemas econômicos 

individualistas em faixa mais baixa em relação aos que se posicionaram como coletivistas, além da baixa competência moral 

dos servidores pesquisados que ocupam cargos de chefia. Concluiu-se que os achados empíricos possibilitam a ampliação de 

validade externa do instrumento utilizado, além de proporcionar indicadores que podem auxiliar na elaboração de medidas 

educativas em relação ao debate e aprofundamento da ética no serviço público. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Superior. Ética. Serviço Público. Competência Moral. 

 

ABSTRACT 
Studies on morality, derived from psychology, became accessible to other researchers when Georg Lind, based on the research 

bequeathed by Jean Piaget and Lawrence Kohlberg, developed the theory of the double aspect and the experimental 

questionnaire, entitled Moral Competence Test (MCT ). This instrument, which measures the coherence between intention 

and action, has been the indicator of the so-called Moral Competence, that is, of the individual's ability to act based on his 

moral intentions. Since then, several studies in Brazil and in international literature have focused on the topic. However, 

investigations in the environment of educational institutions are still scarce. It is in this context that the present study aimed 

to investigate the moral competence of public servants of a university institution in Minas Gerais, in the light of the Moral 

Competence Test (MCT). In methodological terms, a quantitative approach was applied, applied to the population of 185 

people at the institution studied. For the treatment of the data, multivariation was used to calculate the MCT score and 

statistical tests. The results indicated that 56.2% of the census sample had low moral competence, with respective moral 

segmentation. We highlight the competence of individuals in favor of individualist economic systems in a lower range in 

relation to those who positioned themselves as collectivists, in addition to the low moral competence of the surveyed civil 

servants who occupy leadership positions. It was concluded that the empirical findings make it possible to expand the external 

validity of the instrument used, in addition to providing indicators that can assist in the development of educational measures 

in relation to the debate and deepening of ethics in the public service. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os estudos acerca da moralidade, oriundos da psicologia, tornaram-se acessíveis aos demais 

pesquisadores quando Georg Lind (2000), a partir das pesquisas legadas por Jean Piaget (1977) e 

Lawrence Kohlberg (1992), desenvolve a teoria do duplo aspecto e o questionário experimental, 

intitulado Moral Competence Test (MCT). 

Esse instrumento, que mede a coerência entre intenção e ação, tem sido o indicador da chamada 

Competência Moral, ou seja, da capacidade do indivíduo em agir a partir de suas intenções morais. Desde 

então, vários estudos no Brasil e na literatura internacional têm se debruçado sobre o tema (ENDERLE, 

2017; FERREIRA, 2016; GROSS, 1996; OLIVEIRA, 2014; SOUZA, 2016; SCHILLINGER, 2006; 

VITAL, 2017 ).  

Por sua vez, as instituições federais de ensino guardam importante relação com essa Competência 

Moral, chamada por Lind (2006) de Moral Democrática, uma vez que a estrutura dessas instituições é 

baseada na gestão democrática, a partir de princípios já postos pelo arcabouço legal que rege a 

Administração Pública. Desse modo, os servidores públicos devem se basear em tais competências para 

agir quando há conflitos entre os princípios (dilemas morais) em suas mais diversas tarefas, seja em 

conselhos deliberativos, em sala de aula, na forma de conduzir ou se submeter às propostas de planos de 

ensino, ou nos simples pareceres diários em atendimentos às demandas do público interno ou externo. 

Ademais, nos últimos anos, nas instituições federais houve a implantação de medidas voltadas à 

educação ética, tendo como marco a publicação do Decreto 1.171/1994 (BRASIL, 1994), que dispõe 

sobre o código de ética dos servidores do Poder Executivo federal. Acerca desse marco, o então Ministro 

de Estado e Chefe da Secretaria de Administração Federal, em sua exposição de motivos para a assinatura 

do decreto em questão, afirmou que a finalidade do código é “[…] produzir na pessoa do servidor público 

a consciência de sua adesão às normas preexistentes através de um espírito crítico [...]” (BRASIL, 1994). 

Essa consciência e espírito crítico se referem não só à autonomia discutida por Kohlberg (1992), 

a partir de seu enfoque evolutivo, no qual o indivíduo avança a partir de uma moral heterônoma; mas, 

remete, sobretudo, ao exposto por Lind (2015), ao defender a ideia de que os princípios morais possuem 

estreita ligação com a democracia, por serem deliberações internas, pelo reconhecimento de uma 

necessidade, tendo na educação as condições necessárias ao exercício da democracia. 

Nesse âmbito em que a moralidade permeia tanto as ações educativas materializadas, como o 

currículo oculto, através das relações existentes no interior da instituição pesquisada, o MCT apresenta-

se como ferramenta válida para diagnóstico e planejamento das medidas educacionais a respeito da 

moralidade no contexto pesquisado. Destarte, diante da moral caracterizada pela autonomia e com 

possibilidades de desenvolvimento a partir da educação, a problemática do presente estudo configura-se 

da seguinte maneira: qual seria a competência do juízo moral dos servidores de uma instituição pública 

de ensino, pesquisa e extensão de Minas Gerais, no ano de 2019? 
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Assim, cunhado por uma abordagem quantitativa, este estudo, tem-se por objetivo estudar a 

competência moral de servidores de uma instituição universitária, a partir do Teste de Competência 

Moral – MCT. 

 

A competência do Juízo Moral 

 

O construto “Competência do Juízo Moral” origina-se nos estudos da Psicologia Moral, a partir 

de investidas teóricas com abordagem empírica, que buscam equacionar, em certa medida, os problemas 

da Filosofia Moral. Um dos pontos considerados relevantes ao estudo nesse âmbito trata-se da dimensão 

intelectual, ou seja, o “saber fazer” e a do aspecto afetivo, sobre o “querer fazer” (LA TAILLE, 2007 p. 

13; WILLIGES, 2013). Desse ponto de destaque surgem teorias, nas quais Lawrence Kohlberg foi um 

dos pioneiros na pesquisa acerca da moralidade (WILLIGES, 2013). Kohlberg nasceu em 1927 em Nova 

York, oriundo de uma família de judeus. Sua obra intelectual a respeito da moralidade abarca 

formulações no campo da Filosofia, Psicologia e Educação Moral (KOHLBERG, 1992). Os escritos de 

Kohlberg (1992) não foram produzidos somente para seus alunos do Centro de desenvolvimento e 

Educação Moral na Universidade de Harvard, mas destinam-se a um público amplo que esteja 

interessado em uma teoria filosófica de justiça, bem como sobre o desenvolvimento moral enquanto 

teoria psicológica para possibilitar uma educação moral prática nas escolas. 

Por sua vez, a teoria filosófica de Kohlberg (1992), constitui uma tentativa de demonstrar 

teoricamente as razões do desenvolvimento moral por estágios, ou seja, os motivos de um estágio ser 

melhor que outro, baseado na ideia de justiça. Toda essa composição ocorre como aparato teórico para 

os escritos sobre Educação Moral, que por sua vez, ancoram-se numa metodologia por dilemas, no estilo 

Socrático-Platônico. Em relação ao campo de formulações na área da Psicologia, sua teoria sobre o 

desenvolvimento moral foi a primeira de todos os escritos, sendo remetida a sua tese de doutorado, em 

1958 e validada empiricamente por meio de pesquisas transculturais durante vinte anos (KOHLBERG, 

1992; LA TAILLE, 2007).  

O desenvolvimento dos trabalhos de Kohlberg apresenta um novo paradigma de moralidade em 

seu tempo, proporcionando um enfoque cognitivo-evolutivo ao construtivismo de Jean Piaget 

(BIAGGIO, 2006). Neste estudo desenvolvido em 2006, afirma-se ainda que a base construtivista de 

Piaget, em sua busca por compreender como o desenvolvimento cognitivo, bem como o pensamento e o 

conhecimento evoluem no indivíduo, resultou na descoberta de estágios universais de evolução do 

desenvolvimento moral. Dessa forma, Piaget (1977) elencou estágios para o desenvolvimento da 

moralidade sendo eles: amoralidade, heteronomia, semiautonomia e autonomia. 

Nessa linha, Kohlberg (1992) aprofundou as definições de Piaget (1977) para o desenvolvimento 

moral, utilizando os estágios de heteronomia, semiautonomia e autonomia para propor uma teoria 

baseada em estudos longitudinais, transculturais e intergrupais. Essa teoria consiste em tipos de 
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raciocínios morais agrupados em três níveis que, subdivididos, resultam em seis estágios, a saber: nível 

pré-convencional, sendo o estágio 1 orientação à punição e obediência e o estágio 2 individualismo e 

finalidade instrumental; nível convencional, estágio 3 expectativas interpessoais mútuas 

relacionamentos e conformismo pessoal, o 4 sistema social e obedicência; o nível moralidade de 

princípio e pré-convencional , sendo o estágio 5 orientação pelo contrato social e o 6 princípios 

universais éticos. 

Dessa forma, o nível pré-convencional é que corresponde à percepção de uma perspectiva 

concreta e o indivíduo percebe as normas como algo externo a si; no convencional, o indivíduo percebe 

as convenções e regras internalizadas e se identifica com elas, sobretudo com as autoridades; e no nível 

pós-convencional, caracterizado pela perspectiva de agentes que se pautam por princípios universais e 

em condições de criticar e mudar as normas, conseguem diferenciar as normas que estejam em desacordo 

com seus princípios, que por sua vez, são anteriores ao convencionado (KOHLBERG, 1992; BIAGGIO, 

2006). 

Da teoria de Kohlberg (1992) surgiram diferentes testes para estudo do comportamento moral. 

Entretanto, os problemas de medida e de falta de aprofundamento no juízo moral, além das críticas 

recebidas por Kohlberg, levaram Lind (2000) a criar o MCT. 

 

George Lind, a teoria do duplo aspecto e o MCT 

 

Georg Lind é psicólogo, foi professor adjunto da Universidade de Constance, além de professor 

visitante em Universidades do México e dos Estados Unidos da América, desenvolvendo pesquisas e 

métodos educacionais na área da Educação Moral. O interesse de pesquisa e ensino de Lind concentram-

se na Competência Moral, sendo esse construto criado e definido por Kohlberg (1964) como a 

“capacidade de tomar decisões e emitir juízos morais (com base em princípios internos) e agir de acordo 

com tais juízos” (LIND, 1999. p. 3). 

Tendo essa carga teórica, Lind (2015) fundamenta a teoria do Duplo Aspecto, compreendendo a 

moralidade como composta pelos aspectos cognitivos e afetivos. As bases dessa teoria podem ser vistas 

na problemática filosófica sobre a fonte da moralidade (razão ou emoção) e das investigações empíricas 

da Psicologia Moral. Desse modo, para Lind (2015) uma ação moral é composta pelo juízo, ou seja, 

análise e decisão (aspecto cognitivo5) e atitudes e preferências pessoais (aspecto afetivo), sendo a 

Competência Moral uma ponte entre esses dois aspectos (LIND, 2000). 

Nessa esteira, Lind (2000) elaborou, em 1973, o atual (MCT) e o apresenta como um questionário 

experimental, com vistas a medir a Competência Moral, sem necessidade de recorrer a métodos 

                                                      
5 Para Lind (2000, p. 401), “cognição não significa aqui uma consciência do modo próprio como alguém percebe e pensa. 

Cognição significa, aqui, as estruturas cognitivas tácitas de uma pessoa diretamente refletidas no seu comportamento de 

julgar” . 
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subjetivos, por exemplo, entrevistas clínicas. O (MCT), como os demais testes, utiliza dilemas morais e, 

inicialmente, foi elaborado com dois dilemas, o do operário e o do médico. Estes dilemas são postos de 

forma em que os protagonistas da história já tomaram decisões e o pesquisado avalia as decisões tomadas 

pelos agentes dos dilemas (BATAGLIA, 2010). 

A estrutura de respostas é formada da seguinte maneira: uma primeira pergunta, consistindo na 

concordância do pesquisado acerca da decisão do personagem, sendo avaliada numa escala de -3 a +3; 

posteriormente, apresentam-se 6 argumentos favoráveis e 6 argumentos contra a ação tomada no dilema, 

avaliados numa escala que vai de -4 a +4. Cabe ressaltar que cada argumento corresponde aos estágios 

de desenvolvimento da teoria de Kohlberg (BATAGLIA, 2010). Dessa forma, as medidas dispostas pelo 

teste em questão são: O escore C, que mede a competência de juízo moral, aspecto cognitivo; e a medida 

do aspecto afetivo, que reflete as atitudes morais em direção a cada estágio de desenvolvimento da teoria 

de Kohlberg. 

Por sua vez, o escore C é calculado numa escala de 0 a 100 e “mede até que ponto os julgamentos 

dos entrevistados sobre contra argumentos pro e contra são determinados por pontos de vista moral e 

não por considerações não morais como concordância de opinião” (LIND, 1999, p. 3). Ainda há o 

estabelecimento de categorias, sendo 1 a 9, sendo um escore considerado baixo, 10 a 29 médio, 30 a 49 

alto e acima de 50 muito alto. Este escore é calculado com base em uma análise multivariada de 

variância. 

Em relação ao objetivo do MCT, Lind (2000) afirma que: 

 

Seu primeiro propósito, que não exclui outros, é prover um critério para o teste 

de teorias que pretendam guiar, ou que realmente guiem, o planejamento e 

aplicação prática de modelos de educação moral por professores, pais e 

administradores (LIND, 2000, p. 406). 

 

O (MCT) foi traduzido e validado em 39 idiomas. No Brasil, a pesquisadora Patrícia Unger 

Raphael Bataglia foi responsável pela validação e pela inclusão de um novo dilema no teste, visando 

proporcionar maior consistência de diante do fenômeno intitulado “segmentação moral”, evidenciado a 

partir da obtenção de baixos escores para o dilema do médico nas pesquisas realizadas no Brasil e no 

México (BATAGLIA, 2010). 

Diferentes estudos utilizaram o (MCT) como alternativa viável para medir a competência moral 

de indivíduos em programas educativos. Esses estudos, inclusive os transculturais, se destacam na 

análise da competência moral de estudantes de graduação de diferentes áreas e para a avaliação de 

processos educacionais em diversas áreas (ARISTÓTELES, 2018; FEITOSA, 2013; GLANZER; NIPE; 

LIND, 2007; MELO, 2016;  OLIVEIRA, 2008; SCHILINGER, 2006). 
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A mensuração da evolução dos estudos acerca da Competência Moral pode ser vista em pesquisa 

bibliométrica realizada por Souza (2018), através de artigos científicos em que foram verificadas não só 

a evolução, mas também os objetivos dos autores no trato com a Competência Moral. O estudo em 

questão demonstrou a não existência de estudos significativos na área da Administração, além de 

concentração nas áreas da Saúde. A finalidade de aplicação do MCT nos diversos trabalhos analisados 

pela pesquisa divide-se em quatro áreas temáticas: a relação da competência moral com dados 

demográficos; a relação entre a competência moral e variáveis como filiação partidária, posicionamentos 

políticos e outros; o impacto da formação acadêmica na formação moral e na eficácia das intervenções 

pedagógicas. 

Assim, explorar o estudo da competência moral, dentro de uma instituição baseada na forma 

democrática emerge como elemento de fundamental importância não só para aferir eventuais 

possibilidades entre intenção e ação, mas para o planejamento de medidas educativas nas quais a ética 

seja vista além dos códigos, ou seja, com uma perspectiva de reflexão sobre as práticas.  

 

Materiais e métodos 

 

O estudo aqui descrito caracteriza-se por levantamento de campo, de corte transversal, de 

abordagem quantitativa, realizado através da aplicação do questionário MCT, em uma população de 185 

servidores públicos de uma instituição de ensino, pesquisa e extensão de Minas Gerais – MG. A escolha 

da instituição foi definida por critérios arbitrários tanto pelo financiamento da pesquisa, como pela 

facilidade de coleta dos dados na instituição. 

 

 

Instrumento da Pesquisa 

 

Foi utilizado o MCT-xt (estendido), traduzido para o Português em 1998. Esse instrumento mede 

como o indivíduo lida com argumentos contrários, através determinação do grau de coerência existente 

na aplicação de princípios diante de uma tarefa moral (LIND, 2000; BATAGLIA, 2010). 

A forma de viabilização das medidas ocorre a partir da proposição e três dilemas, a saber: do 

operário, do médico e o dilema do juiz. O dilema do operário trata de uma situação em que envolve a 

transgressão de normas e roubo de provas, visando obter vantagens para determinado grupo de operários; 

por sua vez, o dilema do médico trata de uma situação de eutanásia, em que o médico atende o desejo 

da paciente e o dilema do juiz trata de autorização de tortura por parte de um juiz, visando salvar a vida 

de várias pessoas. 

O participante do teste é levado a responder sobre a concordância ou discordância com a atitude 

do personagem, em uma escala que varia entre -3 a +3, e, posteriormente a quantificar o grau de aceitação 

de argumentos a favor e contra a decisão dos personagens dos dilemas, numa escala de -4 a +4. 

Acerca das medidas do teste, os aspectos cognitivos, ou seja, o Escore-C, reflete como o 

indivíduo valora argumentos contrários ao seu posicionamento em todos os dilemas dentro de uma escala 
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que varia de 0 a 100, recebendo analogias de acordo com as seguintes faixas: 1 a 9, baixa competência; 

10 a 29 média competência; 30 a 49 alta e acima de 50 considerada muito alta (LIND, 1999). O Escore-

C é calculado de forma análoga à análise multivariada de variância (MANOVA), sendo que o indivíduo 

obtém alta pontuação quando é capaz de apreciar a qualidade dos argumentos, mesmo quando coincidem 

com a sua própria opinião. 

 

1.1 Variáveis do estudo 

 

O estudo considerou variáveis dependentes e independentes, sendo a variável dependente a 

própria medida dos dilemas, que se refere ao aspecto cognitivo. Esse aspecto é expresso pelo Escore-C 

e resulta num índice que indica a capacidade do indivíduo de avaliar a qualidade de argumentos morais 

diferentes de sua opinião. Por sua vez, as variáveis independentes, que poderiam influenciar a 

competência moral são: sexo, idade, tempo de atuação e natureza do cargo, atuação em cargos de chefia 

e conselhos. Além desses fatores, as opiniões sobre as medidas educativas voltadas à ética no serviço 

público e sobre o posicionamento político, quanto: à forma de governo, ao regime político, ao sistema 

econômico e à ideologia política. 

Para a análise da ideologia política, considerou-se também a opinião sobre o regime político, a 

forma de governo e sistema econômico. Visando viabilizar a aplicação dos testes, as respostas obtidas 

para estas opiniões foram categorizadas de acordo com o quadro 1: 

 

 

 

Tabela 1 - Categorização das Variáveis sobre o posicionamento político 
Variável Categorias 

 

 

 

 

Ideologia Política 

 

Alinhamento com a esquerda: Social democracia; Comunismo; 

Nacionalismo anti-imperialista de esquerda; Socialismo. 

 

Alinhamento com a direita: Neoliberalismo; Conservadorismo; 

liberalismo econômico. 

Outros: "Não basta ideologia, é preciso resgatar a moralidade no 

país, independente de classe social"; "Não sei"; "nenhuma".  

 

 

Sistema Econômico 

Coletivista: Socialismo; Escambo entre tribos. 

Intermediário: Economia Mista. 

Individualista: Capitalismo. 

 

 

 

 

 

Forma de Governo 

 

 

 

Distinção entre chefes de governo e Estado: Monarquia 

Parlamentarista; Parlamentarismo; Monarquia Constitucional; 

República Parlamentarista. 

Não distinção entre chefes de governo e Estado: República 

Presidencialista. 

Outros: "Ainda não sei"; Nenhum; Teocracia. 

       Fonte: Dados da pesquisa. 
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1.2 Procedimentos de coleta, registro e análise dos dados 

 

O levantamento foi realizado entre os dias 12 de março e 27 de setembro de 2019, sendo 

disponibilizados dois questionários ao universo de 1.234 servidores públicos federais?. Os questionários 

foram enviados por meio de correio eletrônico institucional, sendo compostos pelo MCT, com três 

dilemas morais e outro formulário com questões relacionadas ao perfil sócio demográfico e funcional 

dos servidores. 

A criação e disponibilização dos formulários foram realizadas através da ferramenta Google 

Formulários, contendo o Termo de Livre Consentimento Esclarecido (TCLE) aprovado pelo Comitê de 

Ética sob o número 3.118.376, fornecendo todas as informações sobre a pesquisa, sobretudo, os objetivos 

do estudo e assegurando o anonimato a todos os participantes.  

Do quantitativo de formulários encaminhados ao universo de 1.234 servidores da instituição 

federal pesquisada, obteve-se 190 respondidos, dos quais cinco foram excluídos por não apresentarem 

nenhuma resposta nos campos destinados aos dilemas, resultando em 185 questionários totalmente 

respondidos. 

Os dados foram tabulados de forma a possibilitar a exploração. Desse modo, inicialmente 

utilizou-se a estatística para descrever o perfil geral dos respondentes. Para comparação das variáveis 

com o Escore-C foi necessário aplicar testes estatísticos, visando verificar a relação do Escore–C de cada 

grupo. A operacionalização dessa análise foi realizada pela descrição do Escore–C em cada faixa das 

variáveis independentes. Por sua vez, o Escore-C teve seu cálculo a partir de uma planilha eletrônica e 

as variáveis foram categorizadas, visando garantir a existência do mínimo de 10 indivíduos em cada 

faixa, visto que Lind (2006) afirma que a realização de inferências necessita desse mínimo. 

 

RESULTADOS 

 

O Escore – C e a segmentação moral 

 

Os resultados mostraram a Competência do juízo moral dos servidores entrevistados como baixa 

em mais da metade da população, conforme Tabela 2. Ainda, observou-se o fenômeno da segmentação 

moral, identificada a partir do baixo desempenho no dilema do médico, com uma diferença de 9,58 e 9,4 

entre os dilemas dos Operários e do Juiz em relação ao dilema do médico, respectivamente. 

 

Tabela 2 -Média do Escore C Geral 

Escore C N (%) Média 

C baixo 104 (56,3) 4,9 

C médio 71 (38,3) 16,8 

C alto 10 (5,4) 36,0 

C muito alto 0,0 (0) 0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 



146 
 

Contudo, apesar do enquadramento na faixa média, 56% da amostra obteve uma média de 4,9 no 

Escore–C, o que caracteriza que mais da metade dos pesquisados encontra-se na faixa baixa de 

competência moral. Estes indivíduos representam, dentro do conjunto de participantes da pesquisa, 

51,35% e 59,45% de docentes e técnicos administrativos, respectivamente, além de abarcar 45,83% dos 

atuantes em cargos de chefia pesquisados. 

O Escore – C em diversos segmentos da amostra 

 

O Escore-C não apresentou nenhuma relação estatística com as variáveis sociodemográficas de 

idade e sexo. Quanto à idade, houve maior concentração de indivíduos nas faixas de 45 a 60 anos, 

juntamente com a faixa de 28 a 36, com maiores Escore–C, na faixa média. Em relação ao sexo, as duas 

faixas também se mantiveram na média, tendo o maior número de mulheres. 

No que se refere às variáveis da vida funcional dos servidores, observou-se que técnicos 

administrativos, docentes, cargos de chefia e atuação em conselho, se mantiveram na faixa média e sem 

relação estatística significativa. Entretanto, dos 72 indivíduos da amostra censitária que declararam atuar 

em cargos de chefia, 45,83% (33 indivíduos) estavam na faixa baixa. 

 

O Escore – C e as opiniões sobre medidas educativas e o posicionamento político 

 

A percepção dos servidores entrevistados, acerca da adequação e suficiência das medidas 

educativas no âmbito da ética no serviço público, apresentou 147 indivíduos não satisfeitos e 38 

satisfeitos. Apesar da maioria não satisfeita, o Escore-C não registrou diferenças consideráveis nas duas 

faixas, tendo os satisfeitos uma média de 11,24 e os não satisfeitos de 11,12. 

No tocante ao posicionamento político e o Escore–C (Tabela 3), foram analisados somente as 

variáveis de ideologia política e sistema econômico, visto que as demais apresentaram faixas com poucos 

indivíduos, e não é recomendável por Lind (2016) considerar grupos menores de 10 pessoas. 

 

Tabela 3 - Escore-C quanto à ideologia e sistema econômico 

GRUPO Médias p-valor 

Ideologia política 
Esquerda (n = 124) 11,38 0,934 

 Direita (n = 28) 11,52 

    

Sistema Econômico 

Coletivista (n = 33) 14,82 

0,069  Individualista (n = 53) 9,49 

Intermediária (n = 64) 11,09 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Apesar da manutenção da faixa média em quase todo o espectro das variáveis de posicionamento político 

(Tabela 2), observou-se uma baixa competência entre os favoráveis aos sistemas econômicos 

individualistas, cuja diferença foi de 5,36 pontos em relação aos que se consideraram coletivistas. 
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DISCUSSÃO 
 

1.3 O Escore-C e a segmentação moral 

 

Os dados empíricos mostraram que a competência do juízo moral da população analisada 

encontra-se, predominantemente, na faixa média/baixa, além do fenômeno da segmentação moral e da 

não significância estatística em nenhuma das variáveis analisadas. Diante dos resultados encontrados, 

buscou-se fazer um contraste com pesquisas realizadas no Brasil e no exterior, visando comparar com 

diferentes considerações e análises sobre a população no tocante à competência moral. 

A constatação da faixa intermediária, comparada com outros estudos no Brasil, está de acordo 

com a formação dos indivíduos pesquisados (LIND, 2016). Apesar de costumeiramente abarcar pessoas 

mais instruídas, a faixa média aparenta a característica de não permitir consistência no comportamento 

moral, visto que Lind (2016) observa que a maioria das pesquisas com o MCT demonstra que o 

comportamento guiado por consideração a princípios morais ocorre a partir da faixa alta, ou seja, a partir 

de 30 pontos. 

Sobre os 56% da população enquadrada na faixa baixa, esse dado poderia ser tema de reflexão 

para a instituição, visto que o resultado indica um padrão de baixa capacidade em apreciar a qualidade 

de argumentos morais, dentro da tarefa proposta.  

Além disso, os cargos de chefia, dos quais se espera habilidade para lidar com os demais servidores na 

função de gestão, apresentaram, como as demais amostras, Escore–C enquadrado na faixa média que, 

por sua vez, possui característica de uma competência inconsistente. Essa inconsistência foi corroborada 

com a constatação da influência do próprio conteúdo do dilema do médico, verificado através do 

fenômeno da segmentação moral. 

Quanto ao fenômeno da segmentação moral, conforme descrito nos resultados, considerando a diferença 

significativa do dilema dos Operários e do Juiz para com o dilema do Médico, não foi possível conhecer 

seu grau e origem. De todo modo, os achados sobre esse fenômeno corroboram com o exposto por Lind 

(2005), ao afirmar que o Escore–C reflete a dificuldade moral de uma tarefa e a competência do indivíduo 

diante dos dilemas. Ainda sobre essa segmentação, Bataglia (2010) afirma que é necessário refletir sobre 

como o indivíduo estabelece suas relações com a autoridade. 

Por essa via, a influência de conteúdo percebida no resultado do teste, seja das instituições sociais ou 

especificamente da relação que o indivíduo trava com a autoridade, permite questionar se os indivíduos 

pesquisados desenvolveram uma competência moral suficiente para atuarem conformidade à democracia 

na instituição. Ou seja, questiona-se se as decisões diárias, na deliberação dos conselhos gestores ou na 

sala de aula, guardam coerência com as intenções morais, ou se o autoritarismo permeia a convivência, 

de algum modo. 

Além do questionamento sobre essa coerência, reflete-se também sobre o nível de influência e a 

capacidade de reformulação da instituição de ensino pesquisada. Obviamente, enquanto parte da 
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sociedade parte-se dos modelos e paradigma atuais. Entretanto, o questionamento é quanto ao nível em 

que essa dependência/influência ocorre, e quanto à efetividade dos instrumentos que tratam da reflexão 

sobre a prática. 

Observa-se que os instrumentos da avaliação da Educação Superior no Brasil retratam uma 

desproporcionalidade entre a dimensão técnica e humana. Barreyro e Rothen (2006), ao analisarem a 

implantação do Sistema de Avaliação da Educação Superior - SINAES, demonstram diversas 

incongruências do sistema, resultantes da incapacidade de discussão e decisão prévia sobre o tipo de 

instituição que se quer construir. Durante a criação do atual sistema de avaliação, a indefinição sobre a 

concepção se reflete no próprio SINAES, que tem o foco no mercado de trabalho e a ênfase na melhoria 

da qualidade do Ensino Superior. 

Sobre essa ênfase na técnica e na qualidade, o estudo de Feitosa  (2013) identificou uma situação 

interessante ao perceber a regressão ou estagnação da competência moral em estudantes de Medicina, 

concluindo que o modelo de Educação Superior, voltado à formação de médicos, falha, no tocante ao 

desenvolvimento de competências morais. Acerca desse assunto, Lind (2000), em pesquisa na 

Alemanha, identificou que a regressão no Escore–C ocorre devido aos fatores ambientais, que priorizam 

a técnica e a competição. 

 

1.4 Possíveis influenciadores da Competência Moral 

 

A inclusão de diferentes variáveis independentes é percebida em diversos estudos, como forma de 

verificar se a competência moral, captada pelo MCT aumenta ou diminui em função da idade, sexo, 

cargo que ocupa, tempo de trabalho e posicionamento político (ENDERLE, 2017; SILVA, 2016; ; 

SOUZA, 2016; VITAL, 2017). 

Os testes estatísticos aplicados nos resultados encontrados corroboram com a literatura existente, ao 

não encontrar relação estatística significativa entre as variáveis independentes elencadas. Isso indica que 

a competência moral não se altera em função dos posicionamentos ou da condição profissional e pessoal 

do indivíduo. Cabe destacar que os estudos de Schilllinger (2006) demonstram que a competência se 

mostrou sensível em ambientes propícios à reflexão sobre a prática e assunção de responsabilidades. 

Contudo, uma das variáveis apresentou comportamento diferente das demais: a baixa competência 

dos indivíduos que se posicionaram favoráveis aos regimes ditos individualistas e sua diferença de 5,33 

pontos em relação aos sistemas coletivistas, além de uma diferença na significância estatística, em 

relação às demais variáveis, apresentando 90% de confiança. 

Entende-se que esse aumento deve ser elemento de novas pesquisas no tocante à variável sistema 

econômico, analisando não através de perguntas diretas, mas depreendendo o posicionamento, a partir 

de situações tarefas morais práticas. 

A despeito do resultado diferente na variável sistema econômico, os estudos de Gross (1996), ao 
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avaliar o comportamento em detrimento de avaliações subjetivas da ideologia política em distintos 

países, observou que alguns grupos de direita ou esquerda apresentaram raciocínios mais desenvolvidos 

moralmente quando a educação moral e melhoria do status socioeconômico foram controladas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A competência moral estudada nesta pesquisa e captada pelo MCT em servidores públicos 

federais pode ser interpretada em função da finalidade do teste: um instrumento indicador do resultado 

da vivência do currículo oculto das instituições, ou como preferido por Lind (2000, p. 401), “mensurar 

às cognições morais tácitas”. 

Desse modo, a indicação de média/baixa competência moral da população pesquisada, provê 

indicadores para se pensar nas medidas educativas necessárias para se elevar a ética no serviço público, 

enxergando esse objeto de estudo não apenas no âmbito normativo, mas, sobretudo, no âmbito da 

capacidade desenvolvida pelo indivíduo, a partir de determinadas situações ambientais, com vistas ao 

desenvolvimento da autonomia intelectual. 

Tal autonomia intelectual, uma das finalidades da educação, se mostra necessária diante do 

fenômeno da segmentação moral em que as diversas influências sociais de difícil determinação quanto 

ao grau e à origem, se evidenciaram ao destacar a baixa competência no dilema do médico. 

A não significância estatística diante das variáveis independentes corroborou com a literatura, 

mostrando que as medidas educativas são uma alternativa para proporcionar a competência moral, a 

partir de medidas que estimulem a reflexão sobre a prática, a assunção de responsabilidades e a empatia 

em relação aos que pensam diferente. 

Diante dos resultados, entende-se que cabe à instituição pesquisada reconhecer a importância de 

se pensar a moralidade, além dos códigos, para entender e mensurar a consciência moral dos servidores, 

a partir de práticas que desenvolvam nos indivíduos a necessária autonomia intelectual. 
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