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Este trabalho está inserido dentro do projeto de pesquisa “Na prática, a ética é outra: 

compreendendo os dilemas morais vivenciados na gestão pública”, o qual objetiva entender 

como o estudo de dilemas morais pode contribuir para o debate sobre as racionalidades nas 

organizações públicas e sua gestão.  Para compreender os dilemas morais na pesquisa, tem-se 

usado os arcabouços teóricos da Teoria do Desenvolvimento Moral (raciocínio moral), 

Guerreiro Ramos (racionalidade) e ética da virtude (Aristóteles, Tomás de Aquino e estudos 

contemporâneos). 

Diante disso, as metodologias utilizadas na pesquisa foram, inicialmente, desenvolvidas 

em duas vertentes: a princípio, estudos sobre ética das virtudes, dilemas morais, racionalidade 

nas organizações, para os quais se fizeram leituras individuais e discussões em grupos. Essas 

leituras foram de seis textos de base, para introduzir os temas da pesquisa e compreender melhor 

o objetivo do projeto. Além dessa atividade, fizeram-se resumos de artigos sobre as abordagens 

contemporâneas de virtudes morais e de capítulos do livro “Ética das Virtudes” (2011), de João 

Hobuss, visando conhecer a perspectiva brasileira no assunto. Os capítulos lidos exploravam a 

visão de autores como Aristóteles, Platão e MacIntyre sobre esses temas, relacionando-se com 

a abordagem recentes, e discutindo os principais pressupostos de suas teses. 

Em segundo lugar, buscando uma maior interação entre os grupos e núcleos de pesquisa 

que estudam temas relacionados ao nosso projeto, elaborou-se uma planilha para registro de 

grupos de pesquisa com temáticas afins. Construiu-se uma planilha através de critérios quanto 

às linhas de pesquisa e grupos com temas afins à: Racionalidade e administração; Ética e 

administração; Ética Pública; Ação moral / Ação ética; Valores; Crise, conflitos, dilemas. 

Algumas informações foram confirmadas no Currículo Lattes dos pesquisadores líderes dos 

grupos de pesquisa. Selecionaram-se os grupos por meio da base de dados do Diretório dos 

Grupos de Pesquisa no Brasil Lattes. 
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Com uma consulta parametrizada foi possível direcionar a busca para todas as linhas de 

pesquisa citadas acima. Com isso, produziu-se a planilha com 35 grupos, por intermédio dos 

seguintes informativos: nome da instituição, site, área predominante, linha de pesquisa, curso 

vinculado, descrição, grupos de pesquisa vinculados, nome do coordenador do grupo, 

site/blog/projetos dos grupos. 

Com esses grupos em mãos, quatro estudantes de mestrado e doutorado fizeram uma 

primeira análise dos projetos de pesquisa e trabalhos conduzidos pelos pesquisadores líderes de 

cada grupo, com o objetivo de selecionar os grupos que mais se relacionam com o projeto em 

curso. Com esse trabalho, reduziram-se para 21 grupos de pesquisa, e pesquisando sobre ética 

nas organizações, encontraram-se alguns pesquisadores que corroboram para a análise mais 

aprofundada do tema, sendo muitos fundamentados na filosofia, sociologia e psicologia.   

Após essa etapa, iniciou-se uma nova pesquisa, consistindo em uma busca sistemática 

nas bases Scopus, Ebsco, Wiley e Web of Science, sem recorte temporal, visando encontrar 

artigos que abordassem os temas moral virtues in organizations, virtues ethics e virtuousness 

ethics relacionados a administration, management e organization. Na base Scopus, obteve-se 

320 artigos; já na Ebsco, foram encontrados 317. Além disso, na base Web of Science 

encontraram-se 235 publicações, e na Wiley teve 117 artigos, os quais foram originados de uma 

busca feita somente no abstract, pois na pesquisa em todo corpo do artigo o número teria sido 

de 5335 publicações. Com isso, chegou-se ao número de 989 artigos no total. Diante disso, 

esses resultados foram exportados para a plataforma EndNote Online e passaram pelo 

procedimento automático de retirada de duplicações, restando 835 artigos. Em seguida, os 

artigos foram submetidos a uma conferência manual com o objetivo de tirar da amostra as 

demais publicações em duplicidade, reduzindo-se ao número 637. 

Nesse procedimento, percebeu-se que havia um extenso número de duplicações devido 

a forma com que se registrava o nome dos autores ou ausência deles e os distintos anos das 

publicações para o mesmo artigo. Após esse processo, deu-se início ao filtro de artigos que 

aderiram ao tema, baseados no título das publicações, sendo retirados os textos das áreas de 

Medicina e correlatas, Jurídicas e Teológicas, restando 405 artigos. 

Além dessa busca sistemática, buscou-se por outro grupo de referências, indicadas como 

textos básicos para uma chamada especial de trabalhos da revista Journal of Business Ethics. 

Essa edição especial é dedicada ao tema das virtudes morais nas perspectivas Ocidentais e 

Orientais, discutindo suas similaridades e divergências. Esses trabalhos podem ser utilizados 

como referências básicas para futuras submissões de artigos para tal revista.  

Vale a pena ressaltar que todas as atividades tiveram como meio de comunicação a 

plataforma Slack https://slack.com/.  Por fim, as ações futuras pautam finalizar o resumo do 

livro “Ética das Virtudes” (Hobuss, 2011) e dar continuidade a revisão sistemática sobre 

virtudes morais, para que se possa compreender em profundidade os temas que remetem às 

virtudes, à ética e à moral. 

Com a continuidade desses estudos, as pesquisas inseridas no projeto sobre os dilemas 

morais vivenciados pelos gestores públicos poderão ser analisadas pela perspectiva da ética das 

virtudes. Esse arcabouço teórico, mais as revisões sistemáticas em andamento, partem da 

consideração de que numa situação real em que se conduz um dilema moral, é necessária uma 

ação baseada em virtudes morais, tais como a justiça, prudência e responsividade. 
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