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 Vivemos a era da pós-verdade. Fatos objetivos 

têm menos influência em moldar a opinião 

pública do que apelos à emoção e às crenças 

pessoais. Não é exatamente um culto à mentira, 

mas indiferença com a verdade dos fatos. 

Pós-verdade 



A Grécia clássica formalizou a união entre 

ética e politica, tornando-as inseparáveis. 

Baseado nisso, o corpo do cristianismo 

passou a identificar o governante como um 

representante de Deus, representante da 

ética e da política, santificado pela religião 

cristã.  

ÉTICA E POLÍTICA - EVOLUÇÃO DO CONCEITO (1)  



 Essa representação da política e do 
político é questionada por Maquiavel 
(século XVI) 

 Rousseau, filósofo do Iluminismo no 
século XVIII,  diz: “Maquiavel, 
fingindo dar lições aos príncipes, deu 
grandes lições ao povo”. 

 O maior diferencial foi mostrar a 
separação entre ética e política, 
baseado em infindáveis fatos 
históricos, desde a Antiguidade, que 
ele estudou.  

 

ÉTICA E POLÍTICA - EVOLUÇÃO DO CONCEITO(2) 



Norberto Bobbio (Itália 1909 – 

2004), já no século XX, afirma: 

 Atos políticos não necessitam ser 

caracterizados por meio da moral, ou 

princípios, mas de sua utilidade para o 

público: “ética de resultados” 

 

ÉTICA E POLÍTICA - EVOLUÇÃO DO CONCEITO(3) 



O que é ético depende do ponto de vista 

do observador. 

A ética e a moral estão submetidas a 

crenças, religião, visão de mundo, posição 

quanto a uma política econômica, entre 

outras. 

O QUE É ÉTICO DEPENDE DO PONTO DE VISTA  



 Discussão do Zoneamento da Cidade: 

adensamento ou não, corredor comercial ou não?  

 Faixa de bicicleta na frente do seu 

estabelecimento comercial. 

 Ética na política é diferente da ética da política. 

O QUE É ÉTICO DEPENDE DO PONTO DE VISTA  



 Embora a ética da política seja 

diferente do usual, a corrupção, isto 

é, as vantagens indevidas de grupos 

ou indivíduos não podem ser 

admitidas como natural  

ÉTICA DA POLÍTICA E NA POLÍTICA. 



Mecanismo primitivo de estabelecer 
relação de causa e efeito. Serve como alívio 
emocional. 

Enquanto existem culpados individuais, 
deixa-se de pensar no que pode estar por 
trás dessa crise, além da roubalheira:  
interesses econômicos inconfessáveis, 
interesses políticos, e até geopolíticos, 
entre outros. 

O caso do Rio de Janeiro é emblemático: 
Sérgio Cabral é o culpado de tudo?  

A BUSCA OBSESSIVA POR CULPADOS 



1. Obrigatoriedade de maior transparência e 

participação social na elaboração de 

orçamentos públicos 

2. Mecanismos mais eficientes de controle 

interno de órgãos públicos 

3. Maior estrutura e autonomia da Polícia 

Federal e do Ministério Público 

4. A colaboração premiada, que virou delação e 

precisa de ajustes 

5. A mobilização popular, a mídia e outras 

HIPÓTESES SOBRE O SENTIMENTO DE 

AVANÇO DA CORRUPÇÃO 



O Estado Brasileiro foi apropriado por 

corporações, setores de funcionários 

públicos e por grupos econômicos 

dominantes  

 

RAZÕES PARA O AVANÇO DA CORRUPÇÃO 



98% dos vencimentos dos juízes do Tribunal de Justiça 

mineiro ultrapassaram, no mês de julho/2017, o teto 

constitucional 

Gasto Judiciário X PIB, é o mais caro do mundo 

 

Fonte: Blog Estadão 31/08/2017 

APROPRIAÇÃO DO ESTADO 



APROPRIAÇÃO DO ESTADO 

Fonte: O Globo 



Quebra do pacto federativo 

 Imposição de austeridade sem uma visão 

sistêmica do estado brasileiro  

Cada vez mais os governos têm visto os 

funcionários públicos, o sistema público de 

saúde, empresas públicas, institutos de 

pesquisas, sistema de educação pública, 

universidades públicas etc. como 

elementos de despesa e não como 

instrumentos de governo  

MAIS RAZÕES PARA O AVANÇO DA CORRUPÇÃO 



 Intrincado sistema  tributário 

Legislação impossível de ser cumprida: código 

de obras, código sanitário 

 -Multas com valores excessivos  

Perda de mecanismos de controle internos nos 

órgãos públicos 

MAIS RAZÕES PARA O AVANÇO DA CORRUPÇÃO 



Privatizações e concessões, sem efetivas e 
independentes agências regulatórias 

Perda do conhecimento, “know how”, da 
operação dos serviços 

Licitações de obras com projetos básicos 
que implicam em sucessivos aditamentos 
(reajustes de preços) 

 Ilegalidade crescente 

O estado mínimo 

MAIS RAZÕES PARA O AVANÇO DA CORRUPÇÃO 



Fatores culturais, a apatia da sociedade 

Enfraquecimento das instituições públicas, 

especialmente o Legislativo 

Modelo de desenvolvimento adotado, 

corporações e setores econômicos dominantes 

no controle do Estado e falta de um Plano 

Nacional de Desenvolvimento 

O CRESCIMENTO DA CORRUPÇÃO NA SOCIEDADE 

COMO UM TODO TAMBÉM ESTÁ LIGADO A 

 



1º) Fiscalização 

- Ações legislativas 

- Ações de controle 

A. Desenvolver índices de preços reais para 

produtos, serviços e obras 

B. Pressão popular organizada 

C. Rever legislação para instituir novos 

parâmetros para a estabilidade do 

funcionário público 

AÇÕES NA LUTA CONTRA A CORRUPÇÃO 



2º) Combate à estrutura da corrupção 

A. Mudanças em leis impossíveis de serem 

cumpridas: 

 Código obras/ Código sanitário 

B. Multas com valores excessivos  

C. Controle maior de obras emergenciais 

AÇÕES NA LUTA CONTRA A CORRUPÇÃO 



D. Licitação de obras, predominantemente 

com projetos executivos   

E. Terceirizações, maior controle, índices de 

preços 

F. Conhecimento da operação dos serviços 

públicos  

G. Regulamentação do “Lobby”, com 

legislação específica. 

AÇÕES NA LUTA CONTRA A CORRUPÇÃO 



K - Reforma política 

 Forte limitação de gastos de campanha 

 Financiamento de campanha 

 Proibição de coligações  

 Cláusula de barreira; democratização interna 

dos partidos 

L - Orçamento impositivo 

AÇÕES NA LUTA CONTRA A CORRUPÇÃO 



 Reforma Tributária: 

 Diminuir drasticamente o número de impostos 
e descomplicar a cobrança 

 Pobres que ganham 2 salários mínimos, por 
exemplo, têm 50% do que ganham levados por 
impostos. Os mais ricos pagam menos da 
metade disso 

 Imposto é regressivo, deveria ser progressivo 
como em países avançados 

 Avaliar “CPMF” de valor pequeno mais para 
controle 

AÇÕES NA LUTA CONTRA A CORRUPÇÃO 



3º) Punição 

 Punição efetiva do corrupto e do corruptor com 

perdas patrimoniais significativas, com o cuidado 

de preservar as empresas 

AÇÕES NA LUTA CONTRA A CORRUPÇÃO 



 Necessidade das utopias. Que mundo, que País 

queremos, idealizamos? 

 Plano de Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social para o País 

 Mecanismos efetivos de participação da 

sociedade: audiências públicas, referendos, 

plebiscitos 

 Crescimento econômico com distribuição de renda  

 Mídia mais independente  

 

MAIS AÇÕES NA LUTA CONTRA A CORRUPÇÃO 



 
 

 Importante a mobilização da sociedade com o 

conhecimento de como se processa e das 

verdadeiras causas da corrupção 

 Cursos nas escolas de como é feito e executado o 

orçamento público   

 O respeito ao outro e ao que é público tem que ser 

um valor assumido por todos 

MAIS AÇÕES NA LUTA CONTRA A CORRUPÇÃO 



 Sob o manto da luta contra a corrupção prevalece 
a crença numa austeridade que:  

 penaliza os mais fracos,  

 impõe retirada significativa dos direitos dos 
que mais precisam,  

 corte de recursos (sob a forma de congelamento 
por 20 anos) de programas sociais 

 Esquecem do risco do desequilíbrio entre os três 
poderes: Legislativo, Judiciário e Executivo 

 Nada está sendo feito para impedir a 
continuidade da apropriação do Estado.  

A CRISE POLÍTICA E ECONÔMICA E OS 

DESDOBRAMENTOS PREOCUPANTES 

 



Posição intermediária  

Esperança é melhorar 

BRASIL NO RANKING MUNDIAL DA CORRUPÇÃO  



 

 

O maior ativo da política é a 

esperança!  

O PAÍS SÓ PODE MELHORAR PELA POLÍTICA  

 



“ A esperança tem duas filhas 

lindas, a indignação e a 

coragem.” 

 
(Santo Agostinho) 
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