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RESUMO: Na Administração Pública se negociam e consolidam direitos e interesses que 

devem ser regidos pela ética, pelo respeito a vida humana em todas as suas nuances. Mas afinal, 

o servidor público, parte fundamental do aparelho do Estado, sabe o que é a ética? Este artigo 

identifica e discute a percepção dos servidores do Município, do Estado e do Governo Federal 

sobre os princípios da ética e da moralidade a partir de uma abordagem qualitativa. O estudo se 

dedicou a análise dos questionários respondidos por esses servidores, tendo como principais 

resultados dessa percepção, que a ética é: consciência, valor, princípio legal, norma de 

comportamento, regra imposta pela sociedade, dentre outros.   
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ABSTRACT: In public administration, we negotiate and consolidate rights and interests which 

must be governed by ethics and by respect for human life in all of its nuances. But does the 

public server, which is a fundament part of the State's apparatus, really know what are ethics? 

This article identifies and discusses the perception of public servers in municipal, state and 

Federal Government on the principles of ethics and morality, coming from a qualitative 

approach. The study analyzes questionnaires answered by these servers, and the main 

perception found among them was that ethics are: conscience, values, legal principles, 

behavioral norms, rules of society, among others. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 2013, várias passeatas e protestos tomaram as ruas do país. Nas mobilizações de 

junho foram contabilizadas aproximadamente 03 milhões de pessoas, entre população, ativistas, 

representantes de movimentos sociais, que tinham como pautas de protestos tanto o aumento 

da passagem do transporte público (fator de desencadeamento das mobilizações em São Paulo), 

                                                             
1 Artigo apresentado como requisito para obtenção do título de especialista da Pós-Graduação em Gestão Pública, 

ênfase em Desenvolvimento de Pessoas, da Escola de Governança Pública do Estado do Pará.  
2 É graduada nos cursos de Bacharelado e de Licenciatura em Artes Visuais pela Universidade Federal do Pará. 

Atua como pesquisadora e professora nas áreas de Arte e de Educação, além de atuar como artista visual, fotógrafa 

e figurinista na área cultural. Atualmente é servidora da Secretaria de Estado de Cultura do Estado do Pará.  
3 É Bacharel e Licenciado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Pará. Especialista em Planejamento 

e Gestão Pública, mestrado em Planejamento do Desenvolvimento e doutorado em Desenvolvimento 
Socioambiental. Atualmente é professor efetivo da Universidade Federal do Pará, pertencente ao Programa de Pós 

Graduação em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia - PPGEDAM.  
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como: 1) a corrupção enraizada no cenário nacional; 2) a má qualidade dos serviços públicos; 

3) os gastos públicos com os grandes eventos esportivos e outros assuntos específicos oriundos 

dos diversos grupos sociais e representações de classes4.  

A falta de confiança nas instituições públicas, presente nesses protestos, reacendeu os 

debates sobre um dos temas mais importantes e complexos enfrentados por novas e velhas 

democracias: a corrupção, que envolve, dentre outros aspectos, a falta de ética, o abuso do poder 

público para qualquer tipo de benefício privado, inclusive vantagens.  

Se o princípio básico da atuação do servidor público é o de servir ao cidadão, a ele 

caberia no exercício da função: a conduta ética, o decoro, o zelo, a eficácia, a disciplina, a 

moralidade, a cortesia, a boa vontade, o sigilo, a verdade, a consciência dos princípios morais.   

Historicamente, o Brasil tem conseguido aprovar Leis e Decretos que possibilitam a 

conduta ética na Administração Pública, que restrinjam os elementos e os mecanismos 

utilizados para corrupção.  

Durante as décadas de 80 e 90, por exemplo, a preocupação com a moralidade pública 

e a ética no serviço público foi amplamente debatida. A Constituição Federal de 1988 em seus 

artigos 5º, inciso LXXIII, 37, caput, e 85, inciso V, destacou a importância da Ética e elevou a 

moralidade como princípio constitucional da Administração Pública.  

Com a Emenda Constitucional nº 19/98, que modificava o regime, os princípios e 

normas da Administração Pública, além das formas de controle de despesas e finanças públicas 

e de custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, se tornou mais importante o estudo e a 

aplicação de aspectos relativos à Ética, que garantissem ou possibilitassem o atendimento dos 

princípios da Legalidade, Eficiência, Impessoalidade, Publicidade e, em especial, da 

Moralidade na Administração Pública.  

O Regime Jurídico Único dos Servidores Federais, instituído pela Lei nº 8.112.90, em 

seus artigos 116 e 117, estabeleceu o regime disciplinar aos servidores, os deveres e as 

proibições sujeitos a penalidades no caso de descumprimento. 

Em 1992, foi instituída a Lei nº 8.429, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 

agentes públicos5 nos casos de enriquecimento ilícito, de improbidade administrativa, no 

                                                             
4 Matéria “Retrospectiva - Manifestações de junho agitaram todo o país”, publicada pelo Jornal do Brasil em 

dezembro de 2013, disponível em: http://www.jb.com.br/retrospectiva-2013/noticias/2013/12/17/retrospectiva-

manifestacoes-de-junho-agitaram-todo-o-pais/ 
5 Segundo Henrique Savonitti Miranda (2005), no livro Curso de Direito Administrativo, a expressão “agente 

público” é utilizada para designar todo aquele que se encontre no cumprimento de uma função estatal, quer por 
representá-lo politicamente, por manter vínculo de natureza profissional com a Administração, por ter sido 

designado para desempenhar alguma atribuição ou, ainda, por se tratar de delegatório de serviço público.  
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exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração, com ou sem prejuízo ao 

erário. Ao responsável pelo ato de improbidade estão previstas as seguintes penas: 

ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, 

pagamento de multa civil e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios 

ou incentivos fiscais ou creditícios (Art. 12).  

Em 1994, tendo como diretriz as Leis 8112/90 e 8.429/92, foi aprovado o Decreto nº 

1.171, em 1994, que institui o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 

Executivo Federal, da Administração direta e indireta.  

Em 2017, quatro anos após os manifestos de junho de 2013,  o Ministério da 

Transparência e a Controladoria Geral da União (CGU) instituíram por meio da Portaria nº 

1.827, de 23 de agosto de 2017, o Programa de Fomento à Integridade Pública (Profip)6, com o 

objetivo de incentivar e de capacitar os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal a 

implementarem Programas de Integridade para prevenção, detecção e remediação de práticas 

de corrupção, fraudes, irregularidades, desvios éticos e de conduta. Para tanto, o Profip visa 

possibilitar aos órgãos e entidades o gerenciamento dos padrões de ética, conduta e 

comportamento tanto por meio de estratégias de capacitação e treinamento, quanto por formas 

de atuação disciplinar e de remediação em casos de ocorrência de desvios.  

Ainda que a legislação institua a adoção dos princípios da Legalidade, da Eficiência, da 

Impessoalidade, da Publicidade, os agentes públicos nem sempre primam pelo respeito ao 

interesse público, tal fator, por sua vez, promove valores que deturpam os princípios da 

moralidade e da ética na Administração Pública.  

Essa falta de ética dos agentes públicos tende a materializar uma dada forma de cultura 

organizacional dentro dos órgãos e entidades públicos do qual fazem parte. Nessa cultura, os 

conceitos de certo e de errado, de legal e de ilegal, moral e imoral, fragilizam-se, 

principalmente, permeados pela(s) prática(s) do “jeitinho brasileiro”, que em muitos casos 

coloca os interesses pessoais, o individualismo, acima do dever com a sociedade, com o 

coletivo. Um dos exemplos dessa disfunção é o nepotismo, que é o favorecimento praticado por 

agentes públicos quando indicam parentes ou de amigos para cargos públicos.  

Nesse contexto, conhecer e utilizar os conceitos de ética e de moralidade possibilitam 

ao agente público tanto não desobedecer a legislação quanto agir de forma consciente, de acordo 

com o que a coletividade espera.  Tais dimensões nortearão meu interesse em pesquisar a ética 

                                                             
6 A Portaria trata das diretrizes, dos objetivos do Profip. Disponível em:  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=57&data=04/09/2017 
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na administração pública, como forma de discutir, problematizar conceitos tão importantes para 

as relações sociais, econômicas e políticas no país.  

Desse modo, este artigo introduzirá a Ética como conceito basilar do que deve ser a 

Administração Pública. Para tanto, apresenta como objetivo identificar e discutir a percepção 

dos servidores sobre os princípios da ética e da moralidade, tendo como base a apresentação de 

situações-problema, em formato de charge, para que servidores do Município, do Estado e do 

Governo Federal avaliem, interpretem e respondam as questões ali destacadas, as possibilidades 

do agir com ética em contextos administrativos.  

Como forma de sistematização, o artigo está dividido em cinco capítulos. O primeiro 

capítulo, “Referencial Teórico e Procedimentos Metodológicos”, apresenta os principais 

aportes teóricos e conceituais, as etapas de organização da pesquisa, o tipo de amostra 

selecionada, e a metodologia. Já o segundo capítulo, “Delineando o conceito de Ética”; destaca 

de forma sucinta alguns conceitos de ética e de moralidade adotados historicamente. No terceiro 

capítulo; “Como a Ética pode contribuir na Gestão do Estado?”; são retomadas questões sobre 

a importância da ética como elemento estratégico na/da Gestão do Estado. O quarto capítulo; 

“Como o desenvolvimento de pessoas interfere na Gestão do Estado?”, descreve como o 

desenvolvimento permanente do servidor público, possibilita melhoria da eficiência, eficácia e 

qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão. Finalmente, o quinto capítulo, “A 

inversão da ótica ou da Ética no serviço público?”, analisa as respostas dos servidores, retiradas 

dos questionários, sobre a percepção do conceito de ética.  

 

I. REFERENCIALTEÓRICO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

1.1 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Este artigo tem como principais referenciais bibliográficos os textos: “Ética e vergonha 

na cara” (2014), de Mario Sergio Cortella e Clóvis de Barros Filho; “Ética no Serviço Público” 

(1998), de Maria Clara Dias, Nelson Gonçalves Gomes & Claudio Araújo Reis; “Ética e moral: 

a busca dos fundamentos” (2003), de Leonardo Boff e “Ética e Moral” (2011), de Paul Ricoeur.   

Essas biografias, acompanhadas de referências complementares, introduzirão alguns 

conceitos de Ética e de moral, importantes e basilares para este trabalho, além de possibilitarem 

discutir a relação entre a ética e a percepção dos agentes públicos sobre esse conceito.  

Em “Ética e vergonha na cara” (2014), de Mario Sergio Cortella e Clóvis de Barros 

Filho, que discute dentre outros temas, a Ética, a moral, a corrupção, a forma como são 
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orientadas as nossas escolhas, os meios que são utilizados para o alcance de um dado objetivo.  

Cortella & Barros Filho (2014) apresentam essas temáticas por meio de reflexões filosóficas e 

exemplos cotidianos, como forma de identificar os modos que a vergonha encontra o seu lugar 

na ética, para que dessa forma se possa pensar, agir e respeitar a vida humana, em todas as suas 

nuances e totalidade.  

Maria Clara Dias, Nelson Gonçalves Gomes & Claudio Araújo Reis, em “Ética no 

Serviço Público” (1998), tratam da questão da ética no serviço público por meio de fontes e 

elementos que possibilitam a reflexão, tais como a Filosofia, as experiências e debates 

estrangeiros sobre o tema e as diretrizes previstas no Código de Ética Profissional do Servidor 

Público Civil do Poder Executivo, aprovado por meio do Decreto Presidencial nº 1.171/94. 

“Ética e moral: a busca dos fundamentos” (2003), de Leonardo Boff, aborda, dentre 

outros temas, a crise de valores vivenciada pela humanidade. Para Boff (2003), a distinção entre 

o que é certo ou errado, não tem sido uma prática simples para grande maioria da humanidade. 

Essa dificuldade reside no fato de a humanidade atrelar a ideia de desenvolvimento ao de 

competição, o que, por sua vez, pode causar uma frenética corrida em busca da superioridade, 

do individualismo, do egoísmo (minha casa, meu carro, minha empresa), do bem-estar material 

propagado pelo capitalismo, contrariando valores, sejam eles, éticos ou morais.  

Em “Ética e Moral” (2011, p. 03), Paul Ricoeur estabelece diferença significativa entre 

duas das principais vertentes da filosofia ocidental: a perspectiva teleológica de Aristóteles e a 

perspectiva deontológica de Kant ao enfatizar que  

 

É por convenção que reservarei o termo “´ética” para o desígnio de uma vida consumada 

sob o signo das ações estimadas como boas, e o de “moral” para o aspecto obrigatório, 

marcado por normas, obrigações e interdições caracterizadas simultaneamente por uma 

exigência de universalidade e por um efeito de coerção.  

 

1.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para discutir a relação entre a ética pública e a percepção dos agentes públicos da União, 

do Estado e do Município, desse conceito, a primeira etapa de sistematização da pesquisa, 

desenvolvida em agosto de 2017, buscou bibliografias sobre a temática como forma de 

organizar conceitos, que contribuíssem para construção do objeto de estudo e que 

enriquecessem as reflexões e o desenvolvimento do artigo. A etapa seguinte incidiu na seleção 

de charges que versassem e problematizassem a questão da ética. Na terceira etapa de 

sistematização, iniciada em setembro, foram elaboradas as questões norteadoras que 

acompanhariam as charges, formatadas como situações-problema. A quarta etapa de 
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consolidação da pesquisa recaiu na entrega dos questionários aos servidores da Universidade 

Federal do Pará, da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará e da Secretaria de Saúde do 

Município de Belém. A última etapa incidiu na análise dos questionários e na elaboração do 

artigo.  

Para fundamentar o tema proposto, foi adotado como instrumental de pesquisa a 

apresentação de 03 (três) situações-problema, contextualizadas em textos e em charges, em 

formatos de questionários, com perguntas abertas que contemplam as seguintes temáticas, 

relativas ao conceito de ética: “a corrupção como forma de barganha, de interferência no trato 

com público, a sociedade”; “a importância do conceito e da adoção da moralidade e ética no 

dia-a-dia da administração pública” e a “indistinção entre o público e o privado que leva a 

corrupção”.  

Nesse contexto, este artigo terá como principal procedimento metodológico a 

perspectiva interpretativa, já que se propõe a identificar e discutir a percepção dos servidores 

sobre os princípios da ética e da moralidade na Administração Pública, tanto quanto possível 

de forma completa e coerente com os conceitos selecionados. Quanto a abordagem, o artigo 

traz elementos da pesquisa qualitativa, pois objetiva compreender e explicar o processo de 

percepção do público respondente. Segundo Gil (2007), a pesquisa qualitativa, preocupa-se em 

identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Ou 

seja, este tipo de pesquisa explica o porquê das coisas através dos resultados oferecidos. 

 

II. DELINEANDO O CONCEITO DE ÉTICA 
 

Quando um político, em seu discurso, faz promessas à sociedade e não as cumpre, está 

agindo contra a ética?  Mas afinal, o que é a Ética?  

Desde que o ser humano se reconheceu como racional e viu no outro um semelhante, 

preocupou-se com o pensar e o agir de modo coerente, como forma de preservar a vida, a 

humanidade. A Ética, vista desse ângulo generalista, estaria intrinsecamente ligada ao outro, 

por isso ela possível de ser aplica à sociedade como um todo. Se consideramos essa acepção, 

como devemos agir para não ferir os direitos dos outros? Como devemos agir diante dos 

diferentes desafios morais impostos por um sociedade composta por diferentes grupos sociais?  
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Nos estudos de Aristóteles, filósofo que foi aluno de Platão7, a verdade, justiça, bondade 

e honestidade também foram temas recorrentes. De acordo com Dias, Gomes & Reis (1998, 

p.11), para Aristóteles, caberia a ética fornecer as diretrizes para que pudéssemos desfrutar de 

uma vida plena, uma vida feliz.  

Dias, Gomes & Reis (1998), reiteram que o conceito de felicidade para Aristóteles não 

estava ligado diretamente a satisfação dos prazeres, mas sim de realização de certas disposições 

de caráter, compreendidas como virtudes. A realização dessas virtudes possibilitaria o alcance 

da felicidade e contribuiria para a realização plena da pólis (cidade), já que para o homem grego, 

não havia qualquer oposição entre o bem do indivíduo e o bem da coletividade.  

Para Boff (2003), um dos fatores que levam ao obscurecimento da ética está no fato de 

as pessoas tenderem a se organizar muito mais para os interesses particulares do que para 

favorecer o direito e a justiça. Tal entendimento, leva, de forma errônea, a associação da ética 

aos comportamentos manifestados pelo indivíduo, ligados ao que um dado grupo de pessoas da 

sociedade entende por moral e bons costumes. 

Mas apesar, de a Ética e a moral serem, em uma dada concepção, complementares, elas 

perpassam por concepções diferentes. O conceito de moral, pode ser entendido como conjunto 

de regras e normas para o convívio em sociedade, em outras palavras, a moral se preocupa com 

a ação do homem, atribuindo um valor significativo sobre ela. A ética, por sua vez, se refere a 

um processo em que o indivíduo externa valores e princípios adquiridos ao longo de sua 

formação. 

A moral também pode ser relativizada pelos costumes e é por isso que frequentemente 

ela muda de país para país, de um momento histórico para outro. A celebração do casamento 

civil entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo, era considerado inconstitucional até 2013, 

quando foi liberado por meio da Resolução nº 175, de 14 de maio de 2013, do Conselho 

Nacional de Justiça, depois de vários ações públicas e processos encaminhados pelos grupos 

LGBT ao Supremo Tribunal Federal. Já a Ética pode ser compreendida como um princípio 

universal, válido para todos os indivíduos, em qualquer região e em qualquer época. 

Na Constituição Federal também é possível distinguir a diferença entre a moral 

administrativa e a moral comum. Para tanto, parte-se do princípio que a moral administrativa 

                                                             
7 Platão (427 a.C. - 347 a.C.) foi considerado um dos principais pensadores da história da filosofia. Discípulo do 

filósofo Sócrates, desde cedo, aprendeu e discutiu os problemas e as virtudes humanas, tendo como base a teoria 

de que o mundo que percebemos com nossos sentidos é um mundo ilusório, confuso. 
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está vinculada à supremacia do interesse público sobre o privado, constituindo como corrupção 

a sua negação, tendo como base a indistinção entre o público e o privado.  

A moralidade tende ainda a se diferir da legalidade, uma vez que "nem tudo que é legal 

é honesto", encontra-se, desse modo, a indicação que a moralidade administrativa está 

vinculada à ideia de legitimidade, a qual não é concebida senão em consonância com os padrões 

morais assentados socialmente.  

Na concepção de Cortella & Barros Filho (2014), que norteia a análise da temática 

proposta neste artigo, a ética é uma escolha que está ligada a liberdade, a possibilidade que o 

ser humano tem de escolher o que quer, em outras palavras, de escolher o que acreditar ser 

melhor para ele como indivíduo. Ética, nesse acepção, também é a inteligência que nós 

compartilhamos para sabermos qual é o melhor modo de se viver em sociedade, motivo pelo 

qual, para Cortella (2014), a palavra “escolha” pode ser entendida como a chave para designar 

o que é ética no dia-a-dia. Uma conduta ética, é antes de tudo uma tomada de decisão, contra a 

indiferença com o outro, contra a banalização da vida humana.  “Por que ética tem a ver com 

vergonha na cara, com decência...” (p.09).  

Por meio dessas concepções, é possível encontrar, de forma sintética, algumas 

distinções entre a ética e a moral, conforme quadro abaixo.   

 

Quadro – 1 - DISTINÇÕES ENTRE A MORAL E A ÉTICA  

MORAL (comum) ÉTICA 

Relativizada pelos Costumes (de cada sociedade) Princípios (de natureza geralmente filosófica) 

Adquirida no meio em que se vive (na sociedade) Adquirida pela reflexão (principalmente filosófica) 

Aberta à mudança sócio histórica Mais resistente à mudança 

Práticas Valores (que se pretendem universais) 

Imposta pela sociedade (regras, normas) Imposta pelo indivíduo a si mesmo 

Decorrente da Ética Mais abrangente que a Moral 

Cultural (sócio-historicamente situada) Universal (respeito total à vida humana) 

Fonte: Adaptado do curso de capacitação “Ética e Administração Pública”, do Instituto Legislativo Brasileiro (ILB)8.  

 

III. COMO A ÉTICA PODE CONTRIBUIR NA GESTÃO DO ESTADO? 
 

De acordo com o inciso IV do Art. 3º da Constituição Federal, um dos objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil é o de “promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. 

                                                             
8 Disponível em: https://saberes.senado.leg.br/course/info.php?id=1171 
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Mesmo o bem comum sendo um dos objetivos da administração pública, a má utilização 

dos recursos públicos e atos de corrupção impossibilitam que serviços essenciais, como aqueles 

referentes a saúde, a educação, ao saneamento básico, sejam prestados de forma quantitativa e 

qualitativa a população.  

A compra de apoio político no Congresso Nacional para aprovar diversos tipos de 

matérias e interesses, é outro exemplo relevante sobre o tema da ética, ou da inversão da ética.  

Essa prática ocorre nas mais diversas formas, como, por exemplo: coligações partidárias para 

loteamento de cargos públicos de primeiro e segundo escalão, promessa de obras em nichos 

eleitorais específicos, dentre outros. 

Cortella & Barros Filho (2014) incluem a corrupção como uma escolha e não como 

consequência, por isso passível de ser praticada ou não pelo indivíduo. Ao indivíduo, praticante 

ou não da ação desse tipo de ato, não caberia a desculpa de que esse comportamento ocorre 

devido ao sistema ser assim, ou seja, possuir uma estrutura corrupta e corruptível, como se aos 

sujeitos não fosse dada a possibilidade de escolha, como se o sistema não fosse uma criação 

humana, condicionada por várias estruturas, dentre elas a legal.  

Um dos caminhos para reduzir ou eliminar esses desvios no tratamento da coisa pública 

perpassa pelos mecanismos de controle, de transparência dos processos e gastos, que 

possibilitariam uma Gestão mais ética e eficiente na/da administração pública. 

Outra tentativa de garantir o maior controle social, a materialização dos princípios éticos 

da Administração Pública, incidiu na aprovação da Lei de Acesso à Informação, nº 12.527, de 

18 de novembro de 2011.  

O Programa de Fomento à Integridade Pública (Profip), instituído pelo Ministério da 

Transparência e a Controladoria Geral da União (CGU) sistematiza dois objetivos em prol dos 

princípios constitucionais: incentivar e de capacitar os órgãos e entidades do Poder Executivo 

Federal a implementarem Programas de Integridade para prevenção, detecção e remediação de 

práticas de corrupção, fraudes, irregularidades, desvios éticos e de conduta.  

Criar, portanto, formas de controle, instrumentos de garantam a transparência, 

mecanismos de acesso a informação e de incentivo a capacitação contínua dos servidores com 

temáticas sobre ética na Administração Pública são caminhos que podem contribuir para 

redução de práticas que: 1) violam o princípio constitucional da moralidade; 2) prejudicam a 

prestação eficiente dos serviços públicos; 3) possibilitam os desvios dos recursos públicos e 4) 

aumentam a falta de credibilidade da população nos órgãos públicos e no conceito de 

Democracia.  
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Para além dos exemplos da corrupção administrativa, a cultura brasileira está cercada 

de atitudes que, também, são consideradas antiéticas, denominadas comumente como “jeitinho 

brasileiro”. Atitudes como colar em uma prova, furar a fila, subornar policiais, falsificar a 

carteirinha de meia-entrada, são ações aparentemente normais, naturalizadas no dia-a-dia, que 

também são exemplos concretos de corrupção. Um dos caminhos que poderiam modificar essa 

inversão de ótica sobre a ética, perpassa pela educação, seja ela de âmbito formal, não formal 

ou informal. São contextos que podem contribuir com exemplos cotidianos de práticas éticas: 

o contexto familiar, as Igrejas, os sindicatos, os movimentos sociais, os espaços públicos, as 

escolas, as universidades, dentre outros.   

 

IV. COMO O DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS INTERFERE NA 

GESTÃO DO ESTADO? 
 

Pessoas são os principais agentes das mudanças sociais, culturais, politicas, 

educacionais de um país. Mas, também podem ser protagonistas da manutenção de valores e 

práticas contrarias aos Direitos Humanos, a ética, tais como: genocídio, homicídio, estupro, 

pedofilia, racismo, homofobia, feminicídio, corrupção ativa e passiva, dentre outros.  

Na Administração Pública, parte fundamental do aparelho do Estado, são os agentes 

públicos, pessoas com virtudes, defeitos, conceitos, preconceitos, práticas, conhecimentos, 

lacunas de competência, que possibilitam ou não o acesso e a realização dos serviços públicos 

demandados pela sociedade, pelo cidadão.  

Promover, portanto, o bem comum da sociedade é um dos deveres e atribuições desse 

grupo social. Concretizar esse dever perpassa, necessariamente, pelos conhecimentos, 

habilidades e atitudes desses agentes públicos dentro das esferas de poder, das instituições, que 

estão lotados.  Depende, também, do alinhamento dessas competências com padrões éticos, 

morais e com o ordenamento normativo legal que rege o convívio social e administrativos. 

Nessa perspectiva, a qualificação permanente dos servidores possibilita a melhoria da 

eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão. Pessoas, portanto, 

podem contribuir para que a Administração Pública brasileira se modernize, melhore a gestão, 

o desempenho daquilo que é demandando pela sociedade.  

Esse entendimento, está presente no Decreto nº 5.707 de 2006, que instituiu a Política 

Nacional e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da Administração Pública Federal 

(PNDP). O Decreto tem o objetivo de consolidar o desenvolvimento das competências 
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institucionais e individuais dos servidores; como componente fundamental para garantia da 

qualidade dos serviços públicos.  

O desenvolvimento contínuo dos sujeitos, em especial dos agentes públicos, possibilita 

também: aprendizagens em estreita relação com o ambiente circundante (com os sujeitos e suas 

diferenças); aprendizagens como formas de responder o/ao mundo, o encontro de caminhos que 

levem a uma visão mais ética da vida, das relações humanas (FREIRE, 1981, 2011).  

Eventos de capacitação, como cursos, seminários, palestras, com temáticas sobre ética 

no serviço público não deveriam se limitar ao repasse de conhecimentos sobre a moralidade da 

Administração Pública (o bem comum, a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a legalidade, 

dentre outros), deveriam fomentar também o discurso de que a ética é um compromisso moral 

de todos os agentes públicos, (sejam eles autoridades integrantes da Alta Administração 

Federal, como o Presidente da República e Ministros, ou servidores do município), como forma 

de garantir a lisura e a transparência dos atos praticados na condução da coisa pública e de 

diminuir a falta de confiança da sociedade nos poderes constituídos.  

 

V. A INVERSÃO DA ÓTICA OU DA ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO? 
 

As vida social, constituída na e pela cultura, está entrelaçada por valores e normas. E se 

o ser humano estiver consciente do seu agir no mundo, também poderá ser capaz de refletir 

sobre os seus atos. Essa consciência de si mesmo e das ações que realiza na/para sociedade 

deveria torná-lo mais comprometido com os princípios éticos, com as normas reconhecidas 

como válidas por todos.  

No trânsito, por exemplo, devemos/deveríamos atender as regras que possibilitam a 

manutenção do direito individual e coletivo, tais como: “Pare no sinal vermelho”, “dirija à 

direita”, “ultrapasse à esquerda” (DIAS, GOMES & REIS, 1998).  

E os servidores públicos estão conscientes do seu agir no mundo? Entendem que 

trabalham para o bem coletivo, o que, por sua vez, significa que deveriam estar comprometidos 

com os princípios constitucionais, com a ética?  Mas afinal, eles sabem o que é a ética? Não 

reconhecer o que é a ética pode levar a uma ilusão de ótica sobre valores e normas? 

Com o intuito de identificar a percepção dos servidores do Estado, Município e União, 

sobre a ética, apresentamos, por meio de questionário 03 (três) situações-problema, 

materializadas em textos e charges, para que eles respondessem de forma dissertativa.  
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Essa pesquisa, que é uma amostra, contou com participação de servidores da 

Universidade Federal do Pará, da Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará e da Secretaria 

de Saúde do Município de Belém.  

Além da possibilidade de análise das respostas dissertativas, os questionários 

possibilitam destacar alguns elementos do perfil socioeconômico desses servidores 

participantes, conforme quadro abaixo.  

   

Quadro – 2 – PERFIL DOS RESPONDENTES 

NOME DO ÓRGÃO GENERO  ESCOLARIDADE TEMPO DE SERVIÇO 

UFPA Feminino  Ensino Superior ≅ 10 anos 

SESPA Feminino Ensino Superior ≅ 30 anos 

SESMA Feminino  Ensino Superior ≅ 10 anos 

Fonte: autora.  

 

Os questionários apresentavam aos respondentes 03 (três) perguntas, em formato de 

situação-problema acompanhadas de charge.  

A primeira charge (01), exibida abaixo, mostra um aluno oferecendo uma maçã a sua 

professora e pedindo para a mesma lembrasse dele na hora da correção da sua redação.  A seguir 

o respondente é questionado se: “Podemos afirmar que caso a servidora pública venha a aceitar 

o presente do aluno, agirá contrariamente à ética profissional? Justifique”.  

 

 

Charge 1 

 

A servidora da SESPA, com aproximadamente 30 (trinta) anos no exercício da função 

pública, respondeu que há a falta de ética, já que de acordo com a ética profissional do servidor 

público, é proibido a aceitação de presentes que são dados com segundas intenções. Ela 
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argumenta ainda que, a oferta da maçã é uma clara tentativa do aluno de corromper a professora, 

como uma forma de influenciar na escala de nota que receberia com a redação.  

Para servidora da UFPA, com aproximadamente 10 (dez) anos no serviço público, existe 

uma espécie de naturalização das atitudes antiéticas, principalmente em situações que o 

chamado “jeitinho brasileiro”, como a prática do “me ajuda que eu te ajudo”, é utilizado para 

resolver determinadas questões. A servidora destaca que o “jeitinho brasileiro” está presente 

em vários espaços da vida, como no cenário político atual. Ela acrescenta que, não aceitar o 

“jeitinho” e as práticas de corrupção, é agir de acordo com os princípios básicos constitucionais, 

sendo assim, dentro contexto, se a professora aceitar a maçã do seu aluno estará agindo de forma 

antiética. 

Segundo a servidora da SESMA, com aproximadamente 10 (dez) anos na função 

pública, se a intenção do presente se caracterizar como suborno, então, a professora estará 

contrariando à ética profissional. 

As respostas das servidoras da SESPA, da UFPA e SESMA levam em consideração o 

conceito de ética como uma espécie de valor e apresentam também traços do conceito de 

corrupção previsto no artigo 333 do Código Penal, que determina ser crime oferecer ou 

prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, algo que, 

dentro de suas funções, não deveria fazer.  

Caso a situação se enquadrasse nos artigos 333 e 317 do Código Penal, o aluno seria o 

agente o corruptor, o que se enquadraria no conceito de corrupção ativa, já a professora se 

aceitasse o presente, estaria como agente pública sendo corrompida, cometeria o crime de 

corrupção passiva.  

Exemplo ilustrativo de servidores que aceitam prática de favorecimento irregular foi 

apurado pelo Ministério Público Federal (MPF)9, que identificou irregularidades nos perfis de 

beneficiários do programa Bolsa Família. De acordo com o MPF, servidores públicos federais, 

estaduais e municipais estavam sendo beneficiados indevidamente por esse programa de 

transferência de renda do governo federal, já que o bolsa família é destinado a população que 

se enquadra no perfil de pobreza ou extrema pobreza, o que não seria o caso dos servidores 

identificados no levantamento10.  Conforme diagnóstico do MPF foram pagos R$ 1,23 bilhões 

                                                             
9 Informações retirada da matéria “MPF identifica mais de 870 mil beneficiários suspeitos de receber 

irregularmente o Bolsa Família”, disponível do site no Ministério Público Federal: 

<http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-identifica-mais-de-870-mil-beneficiarios-suspeitos-de-receber-

irregularmente-o-bolsa-familia>. Acesso em: 14 de nov. 2017. 
10 De acordo com o MPF, a condição de servidor, por si só, não impede que o cidadão se enquadre no perfil 
econômico exigido pelo programa para a concessão do benefício. No entanto, a Administração Pública não pode 

pagar a qualquer servidor vencimento inferior ao salário mínimo. 
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a servidores públicos com clã familiar de até quatro pessoas e R$ 11,48 milhões a servidores 

públicos doadores de campanha (independentemente do valor da doação), configurando 

recebimento ilegal de benefícios do Programa.  

A segunda charge (02), exibida abaixo, traz Mafalda, uma garotinha que apresenta o 

inquilino que deveria morar em cada um de nós, que nos possibilita: pensar nas relações que 

estabelecemos com nossa consciência, refletir sobre a forma como agimos no mundo, praticar 

os princípios éticos.  

O discurso apresentado na charge (02), de teor reflexivo e filosófico, traz o seguinte 

questionamento aos respondentes: “Você acha que um dos motivos para dificuldade de 

Mafalda11 agir com ética se deve ao fato de estarmos inseridos num sistema culturalmente 

marcado por atitudes antiéticas e desrespeito aos interesses coletivos? Justifique”.  

 

 

Charge 2 

 

Em relação ao questionamento que acompanha a charge (02), a servidora do Estado, da 

SESPA, argumenta que Mafalda precisou ouvir sua consciência (o inquilino) para depois tomar 

a atitude mais certa, a devolver o troco para mãe. A servidora destacou ainda que todo ser 

                                                             
11 Para Moya (2014), Mafalda é uma personagem de histórias em quadrinhos, que foi escrita e traduzida em 

imagens pelo cartunista argentino Joaquín Salvador Lavado, que possui visão crítica do mundo com um adulto 

letrado, apesar de ainda ser uma criança, uma menina. Mafalda se transformou, nos seus mais de 50 anos de 

existência, em um símbolo da crítica política na América Latina, com conteúdo ácido. A personagem representa 
ainda o anticonformismo da humanidade, mas que ainda acredita na própria geração.  
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humano possui a capacidade de distinguir o certo e o errado, o justo e o injusto, e é por esse 

motivo que Mafalda decidiu devolver algo que não lhe pertencia. 

Para a servidora da UFPA, o fato de Mafalda já possuir um inquilino que demarca sua 

forma de agir no mundo, possibilita que ela não se afaste dos princípios éticos, ainda que faça 

parte de uma cultura que parece ter naturalizado o “jeitinho brasileiro”. 

Já a servidora da SESMA acredita que o fato de estarmos inseridos em um sistema 

culturalmente marcado por atitudes antiéticas poderemos ser influenciados em nosso 

comportamento. Ao trazer essa reflexão para leitura da charge, a servidora destacou a 

importância de “policiarmos” as nossas atitudes, como forma de não corrermos “o risco de cair 

no famoso ‘jeitinho brasileiro’, que é uma modo de naturalização de determinadas atitudes 

antiéticas. 

Essa naturalização citada pelas servidoras da UFPA e da SESMA, está presente em 

órgãos como Departamento Estadual de Trânsito do Pará (Detran). Em janeiro de 2016, um 

servidor do Detran foi preso por ato de extorsão12, após solicitar ao condutor de uma moto, o 

pagamento de R$ 300 para devolver a nota-fiscal de compra do veículo e a carteira de 

habilitação da vítima, que haviam sido indevidamente confiscadas. 

De modo geral, as respostas dadas a charge de número 02, identificam a Ética como 

sinônimo de conduta correta, de consciência dos atos que se realiza na/em sociedade e de 

consciência de si mesmo.  

A terceira charge (03), exibida abaixo, mostra um candidato as eleições que se apresenta 

ao futuros eleitores como um homem honesto, confiável, incorruptível. A afirmação que 

possibilita essa leitura está representada no seguinte enunciado proferido pelo político: “Neste 

bolso, nunca entrou dinheiro público!”. A charge apresenta ainda outro enunciado proferido de 

forma irônica por um dos espectadores do ato público: “tá de calça nova, né?”. Com esse 

contexto da charge, aos servidores o seguinte questionamento foi feito: “O candidato, de acordo 

com os princípios constitucionais da administração pública, cometeu alguma infração ética? 

Justifique”.  

                                                             
12 Informações retiradas da matéria “Agente do Detran é flagrado em crime de concussão”, do Diário do Pará 
online, disponível em: <http://m.diarioonline.com.br/noticias/policia/noticia-355732-agente-do-detran-e-

flagrado-em-crime-de-concussao.html>.Acesso em: 14 de nov. de 2017.  
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Charge 3 

 

Quanto ao questionamento apresentado em conjunto com a charge (03), a servidora da 

SESPA utilizou como parâmetro para resposta o princípio constitucional da moralidade. Tendo 

esse princípio como referência, a referida servidora compreendeu que o candidato, o político, 

estaria praticando um ato imoral contra a coletividade. 

De acordo com a servidora da UFPA, é nítida a falta de ética por parte do político. Um 

dos atos antiéticos realizado pelo candidato é o uso da mentira, pois ele se apresenta como um 

homem que tem a moral irrepreensível, ou seja, que é honesto, em contraste com o discurso 

oriundo de um participante do comício, um cidadão que identifica neste tipo de político a 

representação da corrupção.   

Ao analisar a charge, a servidora da SESMA não conseguiu identificar nenhuma 

infração a ética realizada pelo candidato.  

A servidora da SESMA poderia ter inferido vários exemplos de atitudes antiéticas 

realizadas por agentes públicos, por políticos. Dentre eles, um dos casos mais emblemáticos de 

irregularidades cometidas por políticos na capital paraense. De acordo com o processo nº 

0032221-93.2009.4.01.3900 do Ministério Público Federal (MPF)13 durante os dois mandatos 

do Prefeito Duciomar Costa, de 2005 a 2012, atos de improbidade administrativa foram 

realizados, dentre eles do desvio de verbas que deveriam ser aplicadas em melhorias no 

saneamento da cidade de Belém. De acordo com MPF, apenas um terço das obras do sistema 

de esgotamento sanitário, previstas em convênio federal, foram concluídas, sem que houvessem 

sido apresentados documentos como o projeto, como relação de bens, plano de trabalho, cópia 

                                                             
13 Informações retiradas da matéria “Duciomar Costa está impedido de se candidatar a cargos políticos pelos 

próximos 8 anos”, publicada no site do Ministério Público Federal, disponível em: 

http://www.mpf.mp.br/regiao1/sala-de-imprensa/noticias-r1/duciomar-costa-esta-impedido-de-se-candidatar-a-

cargos-politicos-pelos-proximos-8-anos. Acesso em: 14 de nov. 2017. 
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do termo de convênio e outros referentes à licitação, para qual foram repassados 

aproximadamente R$ 1,1 milhão de reais. 

As respostas das servidoras da UFPA e da SESPA, a charge três, demarcam um 

entendimento sobre o conceito de ética que está entrelaçado na ideia de que o Estado cumpra o 

papel de garantir o bem comum. Essa noção de Estado no qual a ética é o valor fundamental, 

não admite que políticos enriqueçam de forma ilícita com o dinheiro público, com os recursos 

provenientes de tributos pagos pela sociedade. Já a resposta da servidora da SESMA, uma 

espécie de inversão de ótica ou da ética, demonstra a pouco conhecimento sobre como: a 

organização do sistema político do país, as formas de financiamento das campanhas, os desvios 

crescente de verbas públicas nos processos eleitorais, consolidam a corrupção, as atitudes 

antiéticas.  

De modo geral, as respostas das servidoras da UFPA, da SESPA e da SESMA (em duas 

charges apenas), apresentaram a ética como: 1) consciência que nos possibilita distinguir o certo 

e o errado, o justo e o injusto; 2) um valor que demarca a nossa forma de agir no mundo, 3) o 

princípio que nos possibilita pensar nas relações que estabelecemos com nossa consciência e 

com o mundo, 4) os valores e as normas que nos possibilitam conviver em sociedade e defender 

a vida humana.  

Essas percepções sobre o conceito de ética nos possibilitam interpretar que as 

servidoras, de modo geral: tendem a ter uma maior consciência sobre si mesmas e sobre os seus 

atos (privados e públicos). Consciência de que as ações que realizam na/para sociedade 

precisam estar atreladas aos princípios éticos, as normas reconhecidas como válidas por todos.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As respostas apresentadas pelas servidoras, em geral, obedecem ao princípio da moral 

administrativa, que está vinculado a supremacia do interesse público sobre o privado. Além de 

possibilitar a análise da percepção das servidoras sobre o conceito de ética, essas respostas 

também indicam o que seriam atitudes antiéticas. Em geral essas respostas destacam:  a 

improbidade administrativa, o nepotismo, o clientelismo, a corrupção ativa e passiva e todas as 

formas de materialização do “jeitinho brasileiro”. 

Exemplos de materialização do “jeitinho brasileiro” podem ser observados em contextos 

familiares, em espaços públicos e institucionalizados, nas relações de amizade e amorosas, nas 

mais variadas esferas da vida humana.  
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O chamado “jeitinho” está presente em atitudes como furar a fila, subornar policiais, 

falsificar a carteirinha de meia-entrada em espaços de entretenimento, utilizar a impressora de 

um órgão público para imprimir documentos de caráter pessoal, indicar parentes para funções, 

atividades e cargos comissionados em órgãos públicos, dentre outros.  

Mas se são as pessoas as responsáveis pela realização de práticas antiéticas, também 

será delas o papel de desnaturalizar a cultura da corrupção, da vantagem a qualquer custo, do 

jeitinho brasileiro.  

Na Administração Pública ser os valores e as normas fossem seguidos de forma 

verdadeira, a prestação eficiente dos serviços públicos e o emprego eficiente dos recursos 

públicos, poderiam aumentar de forma gradual a credibilidade da população nos órgãos 

públicos e na Democracia. 

Formas de prevenção e detecção de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades, 

desvios éticos podem levar os agentes públicos a agirem de acordo com os valores e as normas 

da Administração Pública.  

Para além de mecanismos de controle são necessários ainda: 1) o aperfeiçoamento dos 

instrumentos que atualmente garantem a transparência e o acesso a informação o país e um 

maior incentivo a capacitação contínua dos servidores em eventos que não tratem apenas de 

conceitos (como o de moralidade pública), mas que tratem a ética como a principal dimensão 

da vida, da vida em sociedade, da consolidação dos Direitos Humanos.  

“Porque ética tem a ver com vergonha na cara, com decência...” (CORTELLA & 

BARROS FILHO, 2014, p.09), já que é uma forma de tomada de decisão, é uma forma de 

garantir o respeito total à vida humana.  
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