


Dando um jeito no jeitinho!

Dr. Lourenço Stelio Rega©
rega@etica.pro.br

13DEZ2012

mailto:rega@etica.pro.br


1ª Edição

2ª Edição sairá em breve



Um tributo de gratidão e louvor

É necessário registrar um tributo 
de louvor e gratidão a todos os 
que primam, como sacerdotes, 

pela verdade e honestidade, tais 
como, políticos, juízes, 

desembargadores, promotores, 
advogados, funcionários 

públicos, delegados, policiais, 
empresários, cidadãos, etc.



“Ética” é uma das 
palavras mais 
utilizadas no 

vocabulário do 
brasileiro no 

momento  



É possível ser ético, 
empresário, advogado, 
contador, empregado, 
motorista, cidadão e 
brasileiro ao mesmo 

tempo?



Um pouco da percepção 
sobre a realidade brasileira
Esta é a última seca que assola o Nordeste.

Juscelino Kubitschek

No abacaxi da CPI, os bananas perguntam, os 
laranjas respondem e, no final, um mamão lava o 

outro.
Tutty Vasques

A situação brasileira não está ruim ... para ficar 
ruim ainda tem de melhorar muito.

Rogério Ekberg

Brasil: o jeito é reformatar... (sem usar o Windows!!!)
Sonia de Aguiar



Jeitinho
uma definição



O jeitinho internacional
üAlemanha: trinkgeld
üItália: bustarela ou “i'l arte di arrangiarsi” 

(a arte de arranjar-se); mas a Máfia, no 
sul do país, fala em mazzetta
üÍndia: speed money
üEgito: baksheesh
üEstados Unidos: pay-off
üRússia: vzyatha
üNa França pode ser escroquerie



O jeitinho internacional
üArgentina: coima
üPortugal: veja lá o que podes fazer ou 

armar ao pingarelho, pois quem não 
armar o pingarelho não participa da 
chuchadeira, isto é, da mamata
üNa Ângola o suborno é dar gasosa, mas 

também pode ser kumbu.
üMéxico: la mordida ou como se puede

arreglar eso? Nosostros podemos 
ajudar-le? // Como corrigimos esto? // 
Que acuerdo chegamos?



O jeitinho internacional

üPerú: la salida ou la finta brasileña
üPanamá: Como queres, se queres para 

aqui ou para llevar?
üNa Costa Rica: salve-me, tengo familia

ou o guarda pode também apelar da-me
algo para um refresco
üNo nordeste brasileiro: operação 

“manzuá” (mãos aos alto) …



O lado positivo do jeitinho
üO jeitinho está associado 

apenas à corrupção? Ou tem um 
lado positivo?
§ Inventividade/criatividade
§ Função solidária
§O lado conciliador do jeitinho



O lado negativo do jeitinho
üUm meio ilícito de resolver problemas
üO jeitinho é individualista
üO jeitinho é imediatista, congela a 

realidade
üNota fiscal fria, meia-nota, clonada
üO que falar de fiscais ou guardas 

rodoviários?
üMas tem o garotinho de 4 anos ...



Um país paradoxal ?!?!

Como entender um país em 
que autoridades numa 

semana prendem corruptos e 
noutra estão sendo presas?



Perguntas, perguntas, perguntas ...

Será que algumas denúncias de 
corrupção surgem só porque 

alguém deixou de receber 
alguma coisa?

A corrupção à do taxista ... 
ao médico ...



IPC – Índice de Percepção da 
Corrupção - Brasil



IPC – Índice de Percepção da 
Corrupção - Brasil



IPC – Índice de Percepção da 
Corrupção – 2012



Mais alguns casos ...
üEmpresa cumpria a lei – ganhou multa
üTirar carteira de habilitação (“taxinha”)...
üTransferir pontos da habilitação ...
üDinheiro junto aos documentos do carro
üImposto de renda: dando um jeito um ano antes ...

üQual o valor da escritura da casa?
üEstacionamento na rodoviária ...
üTrabalho informal ...
üMensalão, sanguessuga, mensalinho, 

dinheiro na cueca/meia/bolsa – léxico do jeitinho



Dicionário do jeitinho ...
Alimentar a base; Batizar a gasolina; Carteirada ou 
"Você sabe com quem está falando?"; Conhecer o 
“caminho das pedras”; Contrato de gaveta ou "só no 
papel"; Criar dificuldades para vender facilidades; 
Empresa “especializada”; Esquema; Fazer “vista 
grossa”; La garantía soy yo!; Lavar dinheiro sujo; Lei de 
Gerson; Macunaíma; Molhar a mão; Mutreta; Pagar o 
pedágio ou "molhar a mão"; Passar por fora do sistema 
ou "por baixo dos panos"; Pistolão, padrinho ou Q.I.; 
“Portabandeado” ou alternativo; Rachid (partilha de 
uma mesada por políticos de um grupo); Sacerdotes ou 
profissionais do jeitinho (despachante, advogado, 
contador, lobista, engenheiro, etc); Semântica alterada; 
Taxa de urgência; Tudo termina em pizza; Uma mão lava 
a outra; Valerioduto; Xaveco ...



O Brasil é feito por nós. Só falta agora desatar os nós.
Barão de Itararé 

A prosperidade de alguns homens públicos do Brasil é uma 
prova evidente de que eles vêm lutando pelo progresso do 

nosso subdesenvolvimento.
Stanislaw Ponte Preta

Hoje é muito difícil não ser canalha. Todas as pressões 
trabalham para o nosso aviltamento pessoal e coletivo. 

Nelson Rodrigues

No Brasil o contribuinte é o único cidadão que trabalha 
para o governo sem ter que prestar concurso.

Wilson Sérgio Lacerda Ribeiro (Juazeiro, Ba - Pela Internet)

A minha vontade é forte, mas a minha disposição de 
obedecer-lhe é fraca.

Carlos Drummond de Andrade

Um pouco da percepção 
sobre a realidade brasileira



Fonte: Dando um jeito no jeitinho, por Lourenço Stelio Rega, São Paulo: Mundo Cristão, 2000, pg. 104.

Corrupção – o ciclo vicioso do jeitinho
Descuidado



Precisamos de uma nova constituinte ?!

Constituição Brasileira
Artigo único: "Todo brasileiro
fica obrigado a ter vergonha." 

(Capistrano de Abreu)

Parágrafo único: “Revogam-se as 
disposições em contrário.”



Tudo isso não é novo ...

De tanto ver triunfar as nulidades
De tanto ver prosperar a desonra
De tanto ver crescer a injustiça

De tanto ver agigantar-se o poder
nas mãos dos maus ...

O homem chega a desanimar-se da virtude
A rir da sua própria honra

e a ter vergonha de ser honesto.

Rui Barbosa, perante o Senado Federal em 17/12/1914



Ações afirmativas

“Empréstimo” da expressão geralmente utilizada com 
o objetivo combater as desigualdades sociais 

resultantes de processos de discriminação negativa, , 
dirigida a setores vulneráveis e desprivilegiados da 

sociedade.

ü Ações afirmativas estruturais e globais

ü Ações afirmativas do próprio indivíduo.



Um pouco da realidade brasileira

üNão temos tradição partidária

üO eleitor, em geral, vota fisiologicamente

üA memória do eleitor vive deletada

üA participação do eleitor geralmente 
inexiste durante o período da legislatura

üMitos: A política sempre é “suja” à “todos 
políticos são corruptos”



Políticas públicas

As políticas públicas podem ser entendidas 
como o conjunto de planos e programas de 
ação governamental voltados à intervenção 
no domínio social, por meio dos quais são 

traçadas as diretrizes e metas a serem 
fomentadas pelo Estado, sobretudo na 
implementação dos objetivos e direitos 

fundamentais dispostos na Constituição.



Políticas públicas

QUALIDADE TOTAL
produção versus O TOTAL DA QUALIDADE

pessoas

RECURSOS HUMANOS
quantidade versus HUMANOS COM RECURSOS

qualidade

VISÃO CONTÁBIL DA VIDA
pragmatismo

fazer

versus VISÃO HISTÓRICA DA VIDA
metafísica/ontologia

ser

O Brasil é um dos países com mais leis no mundo.
Há leis sobre a vida que um cidadão comum

nem sabe que existe.
Não basta ter leis. Será preciso a implementação de políticas 

públicas para que as leis possam ser respeitadas, 
obedecidas, fiscalizadas e aperfeiçoadas.



Planejamento global e estratégico
üA cada eleição ficamos tributários dos 

planos de quem é eleito.
üNão há um planejamento a longo prazo ...
üO desperdício de recursos públicos se 

agiganta ...
üCada governo muda prioridades e estrutura
üPor que não desenvolvemos um 

planejamento global a longo prazo para a 
Nação, para os Estados, para os Municípios?
üCom a participação de segmentos da 

comunidade ...
üCada governante teria de cumprir a sua 

parte, tendo uma margem p/ s/ criatividade ...



É necessário criar e aperfeiçoar leis, 
estruturas e instrumentos de fiscalização, 

auditagem, judiciais, de combate e 
repressão …

mas será que finalmente a corrupção será 
vencida???



O ser humano é um ser que decide

üÉ um ser ético, um ser que decide

üA decisão integra a natureza humana e 
é inevitável à Forrel / Sartre

üNúcleo (core) da questão: qual a fonte
das decisões de cada um?

üVivemos hoje um relativismo diferente



Um relativismo diferente

üRelativismo proposicional/racional

üRelativismo emocional

üRelativismo impulsivo/instintivo –
animalismo / fisiologismo

üAmbiente mais propício/fértil para o 
“jeitinho” (corrupção)



Matrizes éticas
ou chaves de leitura da 

sociedade contemporânea

• Sociedade de Gratificação
e bem estar imediatos

• Paixão e impulsos internos como 
paradigma ético irresistível

Filosofia e ética de Nietzsche



Ética dos instintos
Paixão e impulsos internos como 

paradigma ético irresistível

Busca pelo imediato, pelas 
sensações agradáveis ...



Devemos ter uma ética possível.

Se o ser humano é criatura colocada num 
mundo imperfeito e numa história 

caracterizada pela imperfeição e pela injustiça, 
não se espera dele que tome decisões 

perfeitas, mas tão somente que faça o que 
melhor puder fazer no seu esforço de auto-
realização e de construção de um mundo 

melhor. 

HAERING, Bernhard. Medicina e 
manipulação, São Paulo : Paulinas, 

1977, p. 92.



Em busca de uma ética mínima

ü Fontes diferentes da verdade ética

üResultam em éticas diferentes

ü Isso é ético!?!? 
(Mário Amato – todo mundo é corrupto)

üÉtica de sobrevivência – ética mínima



ÉTICA MÍNIMA – um ponto p/ o diálogo
n A vida humana como significativa

n A individualidade da pessoa

n O ser humano como gestor de sua vida

n Reconhecimento do indivíduo no seu direito de viver a vida e 
exercer a liberdade de escolha e de expressão

n O reconhecimento do “outro” como partilhante da vida e a sua 
inclusão no espaço pessoal (alteridade – Lévinas - Dussel)

n Participação histórica da construção da realidade pelo sujeito

n O reconhecimento do ambiente pela gestão de práticas 
sustentáveis para a preservação do futuro

n A busca por virtudes essenciais para a pessoa e para a vida em 
sociedade: verdade/honestidade, equidade, etc.

Lourenço Stelio Rega ©



Devemos buscar uma ética possível.

• ortodoxia
• não-presença
• dever-ser

• ortopraxia
• presença
• querer-ser

Gráfico extraído do livro Dando um jeito no jeitinho, de Lourenço Stelio Rega



Devemos buscar uma ética possível.

Gráfico extraído do livro Dando um jeito no jeitinho, de Lourenço Stelio Rega



Devemos buscar uma ética possível.

Gráfico extraído do livro Dando um jeito no jeitinho, de Lourenço Stelio Rega





Estamos todos no mesmo barco ...
Cada um de nós 
é responsável …



• O Brasil é um país que pode dar 
certo apesar de muitos desejarem o 
contrário ...

• O decreto de Dna. Maria Louca ...
• Temos criatividade e necessitamos ter 

esperança, mas também coragem
• IDH: Índice de Desenvolvimento 

Humano ...

Ainda há esperança ...



IDH – Índice de Desenvolvimento Humano

O IDH é uma medida comparativa de 
pobreza, alfabetização, educação, 

esperança de vida, natalidade e outros 
fatores para os diversos países do mundo. 
É uma maneira padronizada de avaliação e 
medida do bem-estar de uma população, 

especialmente bem-estar infantil.



IDH – Índice de Desenvolvimento Humano

O índice varia de:
à zero = nenhum desenvolvimento humano
à até 1 = desenvolvimento humano total 

Os países são classificados assim:
* IDH entre 0 e 0,499 = baixo
* IDH entre 0,500 e 0,799 = médio
* IDH entre 0,800 e 1 = alto



IDH – Índice de Desenvolvimento 
Humano - Brasil

(*) O IDH de 2000 não abrangeu diversos países importantes.



IDH – Índice de Desenvolvimento 
Humano - Brasil



IDH – Índice de Desenvolvimento 
Humano Mundial



IDH – Índice de Desenvolvimento 
Humano Mundial



IDH – Índice de Desenvolvimento 
Humano



IDH – Índice de Desenvolvimento 
Humano

Segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano 
2007/2008 do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento  (PNUD) o Brasil entrou pela 
primeira vez para o grupo de países com elevado 

desenvolvimento humano, com um índice medido em 
0,800 no ano de 2005. Em 2006, obteve uma 

melhora no índice de 0,007 com uma pontuação de 
0,807. No ano de 2009 encontra-se na 75ª 

colocação mundial, com um índice de 0,813 valor 
considerado de alto desenvolvimento humano.



Não adianta o IDH ser alto, se não 
tivermos sentido de vida, se não 

conseguirmos formar novas gerações 
que possam semear novos hábitos e 

cultivar virtudes nobres.



Em resumo ...
Controle estrutural

Leis, fiscalização, estruturas diversas para combate à 
corrupção e punição a corruptos e corruptores; 

aperfeiçoamento nas ações executivas governamentais 
(conversão do orçamento público em ações concretas 

para evitar o descaso generalizado da população com o 
pagamento de impostos) …

Transformação do indivíduo
Transformação interior, das intenções, da índole, 

revalorização da vida, mobilização para a construção 
histórica e para as futuras gerações. Adoção de 
alternativas éticas saudáveis. Educação desde a 

infância, no lar, nas comunidades …



Para pensar ...

Esperteza, quando é muita, destrói o dono.
Elio Gaspari

Não podemos continuar apenas como consumidores 
da realidade. Necessitamos assumir nosso papel de 

sujeitos históricos participantes da construção 
histórica de nossa vida, família e Nação.

L.S.Rega

Pode-se avaliar uma pessoa pela medida do que é 
preciso fazer para desencoraja-la.

Robert C. Savage



Nossa iniciativa ...
Estamos vivendo a civilização do conhecimento,

mas não da sabedoria. 
A sabedoria é o conhecimento temperado pelo juízo.

André Malraux

Não podemos todos ser apóstolos, mas podemos ser 
“cartas vivas”.

William A. Sunday

Quanto menos trato as plantas do pomar, mais 
ampla é a invasão da erva daninha.

Anônimo

Se cada um varrer a frente de sua casa, a rua toda 
ficará limpa.

Anônimo

Honestidade é o primeiro capítulo no livro da 
sabedoria.

Thomas Jefferson



Há esperança ...

Água mole em pedra dura tanto bate até que fura.
Adágio popular

A esperança é a última que morre.
Adágio popular

Toda força será fraca se não for unida.
La Fontaine

...A vida é um processo contínuo de solução de 
problemas.

Katsuya Hosotani

Há sempre um momento no tempo em que uma porta 
se abre e deixa entrar o futuro.

Graham Greene



Senhor
... faça-me um instrumento de sua paz ...
onde houver ódio, que eu semeie a paz;

onde houver injuria, perdão;

onde houver dúvida, fé;
onde houver desespero, esperança;

onde houver trevas, luz;
onde houver tristeza, alegria ... 

São Francisco de Assis
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