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Simpósio: DIREITOS HUMANOS, EDUCAÇÃO E DEMOCRACIA 

 

RESUMO: Vivencia-se uma crise econômica e, por trás dela, uma intensa crise moral, em 

virtude de uma inversão dos valores morais tanto na vida pública como privada, responsáveis 

pela institucionalização das práticas de corrupção. A corrupção política é considerada a 

manifestação da deterioração dos valores éticos e morais dos indivíduos e reflete uma cultura 

enraizada no valor da desonestidade. Ingressamos na era do “pós-dever” (l’après-devoir), em 

que a desonestidade é a regra e a sanção social inexiste para condutas corruptas.  O interesse 

pelo tema surge face às preocupações com os inestimáveis prejuízos para a concretização dos 

direitos humanos e para democraciacausadas pelas condutas corruptas. Opta-se por estudar o 

fenômeno da corrupçãosob a perspectiva do desvio ético, tratando do problema da corrupção 

como consequência da moralidade. Demonstrar-se-á a importância da necessidade de 

mudança dos valores no Estado Democrático de Direito, das condutas dos indivíduos para o 

combate da corrupção política. A relevância do tema é transmitida nos tratados e convenções 

internacionais sobre o tema e no clamor público por punição e justiça, face aos escândalos de 

corrupção no mundo. O método de pesquisa utilizado foi o dedutivo, partindo de enunciados 

gerais sobre o tema, para ao final, chegar à conclusão particular sobre o assunto. A pesquisa 

se baseia na análise de opinião de diversos pesquisadores, com técnica de investigação 

documental. Discutem-se questões como a natureza humana e sua relação com a corrupção, 

questiona-se o modelo de sociedade capitalista, analisando quais seriam os limites morais do 

mercado. Busca-se ainda elucidar como os interesses financeiros são capazes de acentuar as 

desigualdades entre os cidadãos, comprometendo a noção de bem comum e de cidadania. 

Abordar-se-ão os princípios éticos norteadores da função pública, as medidas legais para 

garantir um compromisso ético, bem como a questão da exigência da ética para regenerar a 

vida pública, bem como da moral como fim de toda administração pública. A essência é 

possibilitar a reflexão sobre a necessidade de educar para a transformação moral dos cidadãos 

e para aquisição da confiança social e do restauro dos vínculos sociais. Visa contribuir para 

que novos estudos sejam relizados tendo em vista as escassas referências sobre a temáticada 

questão moral da corrupção. Como resultado, constata-seque a corrupção moral é a fonte de 

todas as demais formas de corrupção e que a virtude da honestidade pode ser importante 

antídoto contra elas. 
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