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RESUMO

Manfredo de Araújo Oliveira é um dos mais respeitados intelectuais brasileiros, filósofo, teólogo, docente titular e professor emérito de 
Instituição de ensino federal, demanda uma visão crítica contemporânea sobre questões como ética, religião, justiça, linguística e, especialmente, 
sobre a dialética e a modernidade, sua crise e sua superação. Em seu livro, Ética, Direito e Democracia, o filósofo cearense exordia um 
pensamento no qual busca, integralizando saberes pluralizados, analisar o desenvolvimento da sociedade moderna e ao posicionar o ser humano 
na globalização, pela qual o cenário internacional passa, constata que apesar de serem positivadas nos ordenamentos jurídicos normas que 
buscam trazer um maior bem-estar social, o indivíduo busca primeiramente satisfazer seus interesses pessoais, tornando-se, sujeito passível de 
corrupção e transcende semelhante comportamento às instituições sociais. Dessa forma, o presente trabalho problematiza a importância do 
pensamento político-filosófico do mencionado autor na compreensão e no enfrentamento do atual cenário da corrupção brasileira, ao passo que 
objetivo trata de proceder, a partir de base filosófico-teórica estrutural, a um problema ético-onto-jurídico, partindo dos conceitos de linguagem 
da filosofia pós-analítica, com o intuito de compreender a diferença entre a corrupção como prática social ou ideologia, cujo fim é alcançar as 
formas que este filósofo traz para, integrando o Direito com a Filosofia e a Política, possa ser superada a corrupção no Estado brasileiro. A 
metodologia demanda abordagem livre e exploratória sobre a temática e trata-se de pesquisa do tipo bibliográfica, manifestamente, analítica na 
medida em que aplica conceitos doutrinários para compreensão da situação em concreto. Nesse diapasão, obtém resultados, a partir da 
experiência ética nas relações humanas, especialmente, no que concerne à análise do surgimento da corrupção na sociedade brasileira, de sorte 
que, na atual crise conjuntural em que o País está imerso devido à corrupção, é vidente a análise de uma proposta contra a corrupção, ao menos 
o delineamento que otimiza o enfrentamento da corrupção, ao que se aponta que o cerne da corrupção brasileira não está, tão somente, nas 
ações individuais, que muitas vezes ferem a ética, mas, outrossim, nas estruturas políticas que o Brasil possui; neste certame implica a 
permanência da questão de Manfredo Araújo de Oliveira, fortemente marcado pelo pensamento gramsciano, vale dizer, o aspecto político 
manifesto é um criador, mas não o faz a partir de subjetividades vazias ou oníricas, tem por fundamento a realidade construída, a partir de forças 
hegemônicas e contra-hegemônicas, otimizando-se no terreno da realidade efetiva, de tal sorte que, o ‘dever ser’ é algo concreto, e neste sentido 
faz jus a uma hermenêutica efetiva e histórica da realidade, que é ato em filosofia, e, invariavelmente, filosofia em ato, manifestando-se em 
política. Com efeito, Manfredo de Araújo Oliveira, conclui que apesar da conduta do brasileiro ser um elementar no cálculo da corrupção, os 
problemas estruturais da historicidade política pátria, a exemplo das condições de financiamento de campanha, o modelo de votação, as 
imunidades parlamentares, a quantificação de partidos, influenciam sobremaneira, para perpetuação do espírito potencial da corrupção na 
política brasileira, associado a isso, há a ingerência da globalização desnorteada do capital nas sociedades contemporâneas com ausência de 
paradigmas histórico-culturais que a orientem, é o que sociólogo italiano Domenico de Mais, adverte, vale dizer, dada a nossa sensação de crise 
que reduz o desejo e a capacidade de planejar o futuro, projetando a sua sombra negativa também sobre gerações futuras, a sociedade se 
encontra diante de uma convivência desorientada, é, pois, o temor do novo milênio, ou seja, o início do fim.
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