
e-Tec BrasilNome da Aula 1

Comportamento e Ética

Fabíola Mattos Pereira

Cuiabá - MT

2015



Presidência da República Federativa do Brasil

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Diretoria de Integração das Redes de Educação Profissional e Tecnológica

© Este caderno foi elaborado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnolo-
gia Sul-rio-grandense / Campus Pelotas – Visconde da Graça/RS, para a Rede e-Tec 
Brasil, do Ministério da Educação em parceria com a Universidade Federal do Mato 
Grosso.

Equipe de Revisão 
Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT

Coordenação Institucional
Carlos Rinaldi

Coordenação de Produção de Material 
Didático Impresso
Pedro Roberto Piloni

Designer Educacional
Neure Rejane Alves da Silva

Designer Master
Daniela Mendes

Ilustração
Tatiane Hirata

Diagramação
Tatiane Hirata

Revisão de Língua Portuguesa
Patrícia Rahuan

Revisão Final
Naine Terena de Jesus

Revisão Científica
Gelice Prado

Projeto Gráfico
Rede e-Tec Brasil/UFMT

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-
nologia Sul-Rio-Grandense – Campus Pelotas 

“Visconde da Graça” – RS

Coordenação Institucional
Cinara Ourique do Nascimento 

Coordenador do Curso
Antonio Cardoso Oliveira



Rede e-Tec Brasil3

Apresentação Rede e-Tec Brasil

Prezado(a) estudante,

Bem-vindo(a) à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das ações do 

Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec, instituído 

pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar 

a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira, 

propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promotoras de ensino técnico 

como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, as universidades, as es-

colas e colégios tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade re-

gional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educação 

de qualidade e ao promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de regiões 

distantes, geograficamente ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os 

estudantes a concluir o ensino médio e a realizar uma formação e atualização contínuas. Os 

cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o atendimento ao estudan-

te é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada – in-

tegradora do ensino médio e da educação técnica - capaz de promover o cidadão com ca-

pacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da 

realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Julho de 2015

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de Ícones

5

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de lin-

guagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 

ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão uti-

lizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, filmes, 

músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e con-

ferir o seu domínio do tema estudado.

Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever so-

bre pontos importantes e/ou questionamentos.
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Caro(a)s estudante, 

É com muita alegria que me dirijo até você – estudante da modalidade a 

distância – que se disponibilizou a investir em sua formação profissional cur-

sando o Técnico em Contabilidade. 

A experiência de organização do material que servirá de apoio ao seu estu-

do, constitui-se em um duplo desafio. Inicialmente, por se tratar de minha 

primeira experiência a distância; e segundo pelo esforço de tradução que 

se tem de empreender quando na inserção de uma discussão das Ciências 

Humanas em um curso técnico.

Deste modo, em muitos momentos você poderá “estranhar” certas termino-

logias e conceitos empregados no texto, o que antecipo ser absolutamente 

previsível e necessário quando se está diante de uma área de conhecimento 

cujo objeto de estudo difere daquele que você tem se dedicando.

Contudo, ao longo do material, você terá condições de perceber através 

dos textos, resumos e dos recursos existentes, bem como, dos exemplos 

apresentados e da realização das atividades, que a reflexão proposta irá 

aproximar-se de muitas de suas vivências e, por esta razão, esta abordagem 

pretende ajudá-lo a rever suas concepções, melhorando sua compreensão, 

ampliando, assim, sua possibilidade de intervenção e busca de soluções em 

sua área de formação técnica.

Sua dedicação e atenção para a realização das leituras é um passo impor-

tante para a aprendizagem pretendida. Além disso, espera-se que quando 

houver dúvidas, você procure orientações nos outros meios oferecidos pela 

educação a distância, compartilhando suas dúvidas e construindo novas re-

lações não só com o material lido, mas também com novos pontos de vista. 

Portanto, não esqueça que o material impresso é um ponto de partida do 

conjunto de materiais que estão disponíveis para você. Utilize-os!

Finalmente, gostaria de motivá-lo a trazer para a complementação deste 

material de apoio, suas experiências pessoais e profissionais, no sentido de 

repensá-las a partir dos referenciais e perspectivas que lhes serão apresenta-

Palavra da Professora-autora



das. Entenda que sem a sua reflexão e interação muito pouco se aproveitará 

deste caderno.

Conhecer é libertar-se. Libertar-se das certezas, das verdades preconcebi-

das e preconceitos enraizados, colocando-os em suspenso. Conhecer exige 

de nós paciência, vontade e muita dedicação. O conhecimento é processu-

al, por isso, estamos todos no caminho, independentemente do lugar que 

nos encontremos, estamos todos aprendendo, trocando e construindo, para 

atingirmos, ao longo deste percurso, a felicidade do achado. E, como nos 

ensinou Paulo Freire (1996): “A alegria não chega apenas no encontro do 
achado, mas faz parte do processo de busca. E ensinar e aprender não pode 
dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria”.

Bom trabalho!
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Apresentação da Disciplina

Diversos pesquisadores têm estudado as transformações pelas quais vem 

passando o mundo do trabalho. De algum modo ou de muitas formas, estas 

alterações causando impacto na vida pessoal e profissional de toda a popu-

lação. Situações como o desemprego, a flexibilização que tem alterado as 

rotinas, os contratos de trabalho, a influência determinante das tecnologias 

de informação e comunicação e a constante qualificação exigida, são alguns 

dos exemplos de modificações que nos cercam. 

A sociedade e a cultura que estamos inseridos, de muitos modos, nos situam 

dentro destas transformações, exigindo e cobrando posturas profissionais, 

cada vez mais ativas e autônomas, cercando de expectativas e de competiti-

vidade a esfera profissional. 

Neste sentido, a disciplina Comportamento e Ética tem como objetivo uma 

reflexão sobre algumas questões que envolvam o comportamento do ser hu-

mano em sociedade, considerando as relações sociais estabelecidas em gru-

pos como resultado de uma aprendizagem, antes de tudo social e cultural, 

do que somente individual e fruto da vontade autônoma. Assim, enfatiza-se 

a referência as Ciências Humanas, a Antropologia e a Sociologia, como ci-

ências que interpretam a cultura e as relações sociais construídas pelos seres 

humanos.

Você será levado a refletir, também, sobre os princípios e valores que orien-

tam as nossas ações pessoais, familiares ou profissionais. Deste modo, va-

mos refletir sobre as realidades que nos cercam, compreendendo que existe 

uma diferença fundamental entre como é a realidade e como ela deveria ser; 

estaremos, assim, estudando alguns princípios da ética e da moral.

Do mesmo modo, pretende-se compreender os impactos das transforma-

ções sociais (incluindo a do mundo do trabalho) na vida profissional e as 

alterações daí decorrentes, em que pese a reflexão em torno de questões 

como a ética profissional. Na continuidade, serão observadas algumas ques-

tões relativas ao estudo da ética junto às organizações, partindo-se para a 

problematização de questões que envolvam preconceitos e/ou inclusões no 

trabalho.



Será proposto o estudo do Código de Ética do profissional em Contabilida-

de, buscando contribuir para a reflexão crítica sobre as práticas adotadas 

por você, que será o futuro profissional da área. Além disso, e de forma 

imbricada, tem-se a intenção de fazê-lo perceber o compromisso social e a 

responsabilidade que são exigidas, enquanto profissional, partindo, então, 

para uma discussão sobre o exercício da cidadania e seu discurso em torno 

do bem-estar de pessoas e organizações, em que pese as políticas em torno 

da responsabilidade social implantada pelas mais variadas organizações.

Convido você para refletir estes assuntos, sobretudo, a deixar-se envolver 

pelas temáticas, a articular os conhecimentos já recebidos de outras discipli-

nas; somando-os àqueles aprendidos de suas vivências procurando, assim, 

construir novas formulações, novas sínteses e, se for o caso, novos olhares 

sobre sua realidade social e sua área de atuação profissional.

Bom trabalho!!!
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Aula 1. As Ciências Sociais e o estudo do  
  comportamento social humano 

Objetivos:

• reconhecer as concepções preliminares do campo de estudo 

das ciências do comportamento social, permitindo ao aluno dife-

renciar, basicamente, dois grandes ramos do conhecimento: Ciên-

cias Sociais e Ciências Físicas e Biológicas;

• promover a identificação das diferentes áreas que compõem as 

Ciências Sociais, enfatizando a especificidade existente em cada 

uma delas, a saber: Sociologia, Antropologia e Ciência Política;

• reconhecer as teorias correspondentes ao que é identificado 

como “Sociologia Clássica”, levando o aluno a ampliar a compre-

ensão em torno das diferentes possibilidades de interpretação do 

comportamento humano em sociedade.

Prezado(a) estudante,

Você já parou para pensar sobre a realidade que o cerca? O que nos faz ser 

do jeito que somos? Acreditar nos nossos valores? Defender nossas ideias? 

Já se perguntou sobre as nossas diferenças? Por que discordamos? Por que 

pensamos diferente de outras pessoas? E mais, por que algumas sociedades 

vivem e se organizam em tribos enquanto outras em cidades com governos 

e representantes políticos? Por que pagamos impostos? Declaramos renda? 

Recebemos multas? 

Pois bem, é com esses questionamentos que começo esta aula para que 

você compreenda a partir de que momento as ciências que se dedicam à 

compreensão da realidade social começaram a sistematizar os princípios das 

relações humanas, e a produzir teorias interpretativas sobre os modos de 

vida, sobre a organização política, sobre as diferenças sociais e culturais e 

toda a diversidade de comportamentos humanos que, ainda hoje, tanto nos 

intriga e nos faz “estranhar” determinados grupos humanos.

A palavra estranhamento é 
correntemente utilizada pela 
Antropologia, uma das áreas 
estudadas pelas Ciências Sociais, 
que você terá a oportunidade de 
conhecer um pouco melhor na 
continuidade da leitura do texto. 
Geralmente, remete a partir de 
um jogo de oposição definida 
nos termos estranhamento 
e familiaridade, a atitudes, 
comportamentos e realidades 
que nos causam dificuldade 
de compreensão em virtude 
de nossa referência cultural e 
aprendizagens coletivas. Por 
outro lado, a familiaridade, refere 
a comportamentos e atitudes 
que nos evocam proximidade 
cultural, provocando assim 
facilidade de compreensão 
e aceitação de nossa parte. 
Seria, por associação, uma 
referência de distanciamento ou 
proximidade, que nos ajuda a 
compreender melhor a relação 
nós X outros.
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1.1 Comportamento social humano: ou o  
 que nos faz humanos? 
Para iniciar o estudo, pense um pouco no seguinte: “Como seríamos caso 

não tivéssemos interagido em família desde nascidos? Será que teríamos os 

mesmos hábitos que temos hoje? Teríamos os mesmos gostos alimentares? 

Os mesmos sentimentos?” O que você acha?

Temos relatos de pesquisadores que se dedicaram ao estudo do assunto, 

investigando o comportamento de pessoas que não tiveram qualquer con-

tato com outros seres humanos; ou que o perderam em algum momento de 

sua vida. O texto que será lido a seguir, extraído do jornal “O Estado de São 

Paulo”, do dia 20 de janeiro de 2007, serve como exemplo do que estamos 

abordando: 

Uma cambojana que desapareceu em 1988 foi encontrada após viver 19 
anos na selva do noroeste do Camboja, anunciou quinta-feira a polícia. A 
jovem encontrada nua e desnutrida na Província de Rattanakiri no dia 13 é, 
aparentemente, Rochom P’ngieng, que desapareceu quando tinha 8 anos, 
enquanto tomava conta do gado com um primo de 6 anos. 

Ela não consegue falar nada compreensível, mas o policial Sal Lou acredita 
que a mulher seja sua filha por causa de uma cicatriz que ela tem no braço 
direito. “Quando a vi, ela estava nua e andava curvada como um macaco. 
Estava tremendo e pegando grãos de arroz do chão para comer. Seus olhos 
estavam vermelhos como os de um tigre” [...]. 

Desde que foi encontrada, a mulher tem dificuldade para se adaptar à vida 
normal, aparentemente por causa do longo período na selva. No início, ela 
gritou e se debateu, pois não queria tomar banho ou vestir roupas. Sal Lou 
disse que quando ela está com fome, bate no estômago. “Se ela não está 
dormindo, simplesmente fica sentada olhando para a direita e para a esquer-
da”, acrescentou ele. Sal Lou e sua família agora a estão vigiando de perto 
depois que ela arrancou as próprias roupas na quinta-feira pela manhã e 
tentou fugir.

O que você poderia concluir do caso relatado acima? Como poderíamos ex-

plicar o que aconteceu com a cambojana? Pois bem, tais questões só podem 

ser respondidas quando analisadas sob a luz do conhecimento adquirido ao 

longo dos anos pelas Ciências Sociais. Isso mesmo, a compreensão dos com-

portamentos sociais é uma das preocupações desta ciência. 
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Situações como a retratada no jornal O Estado de São Paulo são frutos de 

pesquisas realizadas ao longo da história das Ciências Sociais. Outro exem-

plo é narrado por Pérsio Santos de Oliveira (2007), em seu livro “Introdução 

à Sociologia”. Oliveira descreve a pesquisa publicada em 1801, pelo médico 

psiquiatra Jean-Marie Gasparde Itard. Em seu trabalho, Itard, expõe as eta-

pas da educação de um menino encontrada no interior da França, conhecido 

como o Menino Selvagem de Aveyron. Após cinco anos de observação, o 

pesquisador concluiu que “[...] os hábitos selvagens e a aparente deficiência 

mental inicial era tão somente resultado de uma vida afastada de seus seme-

lhantes e da civilização” (OLIVEIRA, 2007. p.8).

A partir desses relatos, podemos começar a responder a questão colocada 

no início do texto: “O que nos torna humanos?”. A partir dos referenciais 

desenvolvidos pelas pesquisas com as mais diferentes sociedades, as Ciên-

cias Sociais, apontam que o desenvolvimento da cultura, foi o evento mais 

significativo e, portanto, capaz de explicar a diversidade de manifestações e 

expressões humanas. 

Na continuidade, você será esclarecido sobre a especificidade desta área do 

conhecimento, e terá condições de ampliar seus conhecimentos sobre o as-

sunto.

De acordo com Oliveira (2007), existem dois grandes ramos do conhecimen-

to através dos quais podemos entender a divisão da ciência na atualidade. 

O critério, segundo o autor, se orienta a partir da análise dos comportamen-

tos, em que aqueles que se caracterizam estritamente pela individualidade, 

como comer, respirar e dormir são constituintes de nossa natureza biológica, 

sendo estudados pelas Ciências Físicas e Biológicas. No entanto, aqueles 

que têm origem em nossas relações sociais, como o casamento, a educa-

ção, os hábitos alimentares e a religião, por exemplo, são comportamentos 

típicos investigados pelas Ciências Sociais, sendo, portanto, resultado das 

relações sociais e da vida em grupo, onde foram criadas normas e regras 

coletivas de convivência e sociabilidade. Assim, temos a informação de que 

“o estudo de como os seres humanos se relacionam na vida prática e afetiva, 

das formas pelas quais interagem uns com os outros, estabelecendo regras e 

valores, constitui tarefa de um grupo de disciplinas reunidas sob o nome de 

Ciências Sociais” (OLIVEIRA, 2007, p. 09). 

Desta forma, pode-se concluir que o comportamento humano é resultado 

das relações que estabelecemos com os demais seres humanos. Desse modo, 
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as ações realizadas nos grupos e instituições sociais das quais participamos, 

possuem características particulares, diversas das ações realizadas em outros 

grupos, sendo fundamental atentarmos para os diferentes significados que 

as pessoas e os grupos sociais atribuem para as ações que realizam. 

Para exemplificar, podemos nos perguntar: qual o significado da corrupção? 

Ou talvez, para você, ainda estudante de curso técnico, o que pensa sobre 

a adoção, por parte de alguns profissionais, de práticas fraudulentas em 

balanços contábeis. Certamente teremos diferentes pontos de vista sobre 

a questão, alguns defenderão aqueles que praticam tais atos, justificando, 

por exemplo, que se assim não o fizerem, poderão perder o emprego; ou-

tros, contudo, poderão afirmar que se trata de uma postura antiética, e 

respaldando-se no Código de Ética do profissional da Contabilidade, que 

afirma tratar-se de uma postura inadmissível. Em suma, trata-se de uma 

multiplicidade de compreensões acerca do que seja considerado bom, ético, 

justo, aceitável, correto. É neste sentido que convém situar a importância 

do estudo dos comportamentos humanos, isto é, saber que o conflito e a 

diversidade são igualmente importantes para a existência das sociedades. 

A diversidade cultural, como manifestação de diferentes expressões huma-

nas possíveis, de modo geral é estudada por uma das disciplinas que com-

põem as Ciências Sociais, que é chamada de Antropologia. Segundo o an-

tropólogo Clifford Geertz (2001):

A antropologia, minha fröhliche Wissenschaft, tem se envolvido fatal-

mente, no curso de toda sua história (uma longa história, se partirmos 

de Heródoto, ou muito curta, se partirmos de Taylor), com a enorme 

variedade de maneiras com que homens e mulheres tentam viver suas 

vidas (GEERTZ, 2001, p. 68)

Assim, de modo específico a compreensão das diferentes motivações sociais 

– culturais que orientam nossas ações podem ajudar na interpretação em 

torno das diversas maneiras de ser e viver na atualidade. Neste sentido, cabe 

ressaltar que, na maioria das vezes, o outro e suas maneiras, são por nós, 

consideradas odiosas e indignas de consideração.

Você se considera cumpridor de suas obrigações? Seria sua avaliação consi-

derada da mesma forma por outras pessoas e grupos? Ou você se colocaria 

ao lado dos que se encaixam no famoso “jeitinho brasileiro”?
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Que outros exemplos você conhece que refletem a diversidade de pensa-

mentos e comportamentos?

(Para pensar: Haveria um limite entre o que possa ou não ser tolerado? Você 

acredita que existam situações que não se pode relativizar?

1.2 Um pouco da história da Sociologia
A Sociologia preocupa-se com a compreensão das relações sociais estabe-

lecidas pelos seres humanos, tem na ascensão do capitalismo o seu marco 

mais importante, em especial, pelas alterações promovidas na vida dos tra-

balhadores, e da sociedade como um todo. Assim, as preocupações com tais 

consequências, constituíram terreno fértil para o surgimento da Sociologia 

enquanto esforço intelectual voltado para a interpretação dos mais variados 

fenômenos sociais, econômicos e culturais que tiveram início neste período.

Em sua maioria, as diferentes ciências se constituíram a partir de perguntas, 

de questionamentos e curiosidades, as quais motivaram e levaram determi-

nadas pessoas, em certos contextos sociais, a procurarem definir, organizar, 

sistematizar, compreender e classificar. De fato, qualquer ciência se faz a 

partir de um método, um caminho mais ou menos seguro, que se pode 

percorrer a fim de atingir alguns resultados, acumular teorias e permitir as 

gerações futuras que questionem, transformem e acrescentem algo novo ao 

conhecimento previamente estabelecido. 

O surgimento e a consolidação do pensamento científico das relações sociais 

também seguiram o parâmetro de desenvolvimento das demais ciências, se 

constituiu a partir de indagações, tentativas de formulações inacabadas so-

bre diferentes categorias do “social”, que em grande medida, contribuíram 

para definir o que atualmente se denomina Ciências Sociais. 

De acordo com o sociólogo Tomazzi (2007), a Sociologia propriamente dita 

nasceu da reflexão de alguns pensadores que procuraram analisar e discu-

tir a sociedade de seu tempo. A partir do último quartel do século XIX, a 

Sociologia como saber acadêmico, isto é, universitário, desenvolveu-se es-

pecialmente em três países: França, Alemanha e Estados Unidos. Em outros 

lugares também se desenvolveu um saber sociológico, mas não tão vigoroso. 

O Brasil foi altamente influenciado pelos pensadores desses três países. 

Outros elementos podem ajudar a compreender a preocupação com as mu-

Relativizar é uma categoria 
teórica empregada pela 
Antropologia para refletir as 
normas culturais tomando 
por referência o grupo que é 
estudado. Deste modo, para toda 
cultura haveria assim uma lógica 
subjacente às práticas adotadas, 
e, portanto, percebidas como 
corretas pelo grupo em questão. 

Procure em um buscador 
da internet o conceito de 
capitalismo. 
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danças decorrentes a partir do surgimento do Capitalismo, dentre eles pode-

-se assinalar três grandes eixos, conforme apontado em Meksenas (1994): 

de ordem econômica, de ordem política e de ordem ideológica e política. 

Segundo o Livro Didático Público de Sociologia do estado do Paraná: 

As transformações na sociedade europeia não estavam ocorrendo so-

mente no campo das ideias, como era o caso da consolidação da ciên-

cia como ferramenta de interpretação do mundo [...] a também con-

solidação do sistema capitalista, culminada pela Revolução Industrial 

que ocorreu em meados do século XVIII, na Inglaterra, gerava grandes 

alterações no estilo de vida das pessoas, sobretudo nas das que viviam 

no campo ou do artesanato. Esses temas despertavam o interesse de 

críticos da época. Dessa maneira, quando a Sociologia iniciou os seus 

trabalhos, ela o fez com base em pensadores que viram os problemas 

sociais ocasionados a partir da crise gerada pelos fatos acima mencio-

nados. (Livro, 2006, p.25)

Assim, as análises desenvolvidas pela Sociologia, consolidada enquanto dis-

ciplina acadêmica neste determinado período histórico, ao ter seu princípio 

reconhecido a partir da sociedade industrial, utiliza de ferramentas metodo-

lógicas e teorias para dar conta da complexidade que se consolidava. Con-

tudo, ainda hoje a reflexão inaugurada pela Sociologia de modo particular 

e pelas Ciências Sociais, de modo geral, se torna relevante para interpretar 

a atualidade suas permanências e mudanças, bem como, a diversidade e 

complexidade de comportamentos daí decorrentes.

A existência de um ramo do conhecimento – Ciências Sociais – estruturado 

para dar conta da multiplicidade de formas pelas quais as sociedades podem 

se organizar e, portanto, dar sentido à existência humana. Isso nos mostra o 

quanto viver em sociedade não é uma tarefa nada fácil, sobretudo, se pen-

sarmos que como técnicos em Contabilidade estaremos lidando com recur-

sos financeiros de pessoas e instituições, neste sentido, interesses variados 

estarão construindo as relações sociais que serão estabelecidas no exercício 

da profissão. 

Mas, afinal, qual o motivo para tamanha diversidade de pontos de vista? 

Ora, pense um pouco no seu bairro, na sua cidade, no país.

Todos votaram em mesmos candidatos à presidência, por exemplo? Cer-

tamente não! Mas por quê? Justamente porque as pessoas, ao longo de 
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suas trajetórias, passam por aprendizados e influências variadas, em parte 

advindos da família, dos amigos e da escola. Tais experiências nos colocam 

em contato com outras pessoas, que igualmente influenciaram e sofreram 

influência de outros tantos grupos. Poderíamos ainda aumentar a lista de re-

lações possíveis, como a região onde nascemos, a tecnologia, a classe social, 

entre outros. Assim, pode-se afirmar que em todo o momento estamos acio-

nando sentidos diferenciados, atribuímos importância para algumas coisas, 

enquanto outras pessoas poderão desprezá-las. Desse modo, todos estes 

sentidos e significados nos dizem que somos humanos justamente porque 

somos seres produtores da cultura, produtores de sentido para as ações que 

realizamos. 

Deste ponto em diante, você irá estudar alguns dos autores considerados 

clássicos para a compreensão das relações humanas em sociedade. A partir 

do princípio indivíduo – sociedade, será questionada e elaborada como, em 

seus primórdios, se pensou cientificamente o comportamento social huma-

no.

Conheça agora as principais vertentes de análise científica dos fenômenos 

sociais:

Émile Durkheim e os fatos sociais
Durkheim (1858-1917) ao continuar o trabalho iniciado por Auguste Comte: 

de fazer da Sociologia uma ciência é nomeado como um dos três referenciais 

clássicos da Sociologia. Sua preocupação e objetivo era dar à Sociologia uma 

reputação científica. É a partir desse pensador que a Sociologia ganha um 

formato mais definido, com métodos próprios, passando a ser chamada de 

ciência. 

Uma de suas importantes contribuições foi a de definir regras que fizessem 

com que a Sociologia fosse capaz de estudar os acontecimentos sociais de 

maneira semelhante ao que faz a Biologia, por exemplo, quando examina 

uma célula. (Livro público de sociologia, 2006). 

A sociedade é, para Durkheim, um conjunto de normas de ação, pensamen-

to e sentimento que não existe apenas na consciência do indivíduo, mas que 

são construídas exteriormente, isto é, fora da consciência individual. Na vida 

em sociedade o homem depara-se com regras de conduta que não foram 

diretamente criadas por ele, mas que existem e são aceitas na vida em so-

ciedade, devendo ser seguidas por todos. Sem essas regras, a sociedade não 
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existiria é, por isso, que os indivíduos devem obedecê-las. (TOMAZZI, 2000)

Durkheim acreditava que os acontecimentos sociais poderiam ser observa-

dos como coisas (objetos), pois assim, seria mais fácil de estudá-los. Então, 

o que ele fez? Criou as regras que identificariam que tipo de fenômeno 

poderia ser estudado pela Sociologia. A esses fenômenos deu o nome de 

fatos sociais. 

De maneira geral, segundo Durkheim (2007), o fato social, é: 

[...] portanto, uma ordem de fatos que apresentam características mui-

to especiais: consistem em maneiras de agir, pensar e sentir, exteriores 

ao indivíduo, e que são dotadas de um poder de coerção e virtude do 

qual esses fatos se impõem a ele. Por conseguinte, eles não poderiam 

se confundir com os fenômenos orgânicos, já que consistem em re-

presentações e em ações; nem com os fenômenos psíquicos, os quais 

só têm existência na consciência individual e através dela. Esses fatos 

constituem, portanto, uma espécie nova, e é a eles que deve ser dada 

e reservada a qualificação de sociais. [...] Eles são, portanto, o domínio 

próprio da Sociologia. (Durkheim, 2007, p.3)

Tais fatos são diferentes dos casos estudados por outras ciências por terem 

origem na sociedade e não na natureza ou no indivíduo. Eles possuem carac-

terísticas básicas que permitirão sua identificação na realidade.

São elas:

• Generalidade: significa que o fenômeno é comum a todos os membros 

de um grupo;

• Exterioridade: reflete a existência dos fatos sociais como autônomos e, 

portanto, sua ocorrência independe da vontade individual, indicando 

igualmente seu caráter de criação coletiva;

• Coercitividade: são normas e regras que devem ser seguidas pelos mem-

bros da sociedade. Se isso não acontece, se alguém desobedece a elas, é 

punido, de alguma forma, pelo resto do grupo. 

Outro conceito importante para entendermos a teoria de Durkheim é o de 

divisão social do trabalho. Ele definia este termo com sendo a especializa-
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ção de funções entre indivíduos de uma sociedade. 

Cada membro da sociedade desenvolveria uma atitude útil e especializada, 

passando a depender, cada vez mais, de outros para a realização de ativida-

des. Com a progressão da sociedade, as atividades multiplicaram-se. A partir 

disso, Durkheim acreditava que a divisão social do trabalho desempenharia 

não somente uma função econômica ligada à produtividade, mas tornaria 

possível a união e a solidariedade entre as pessoas de uma mesma socieda-

de. 

Para o sociólogo Durkheim, a sociedade só pode ser entendida pela própria 

sociedade. As ações das pessoas não acontecem por acaso. A sociedade as 

influencia. E o mundo moderno para Durkheim? O mundo, para esse autor, 

está em constante evolução, o que seria caracterizado pelo aumento dos 

papéis sociais ou funções. Por exemplo, para Durkheim, existem sociedades 

que são organizadas sob a forma de um tipo denominado de solidariedade 
mecânica enquanto outras se organizam sob a forma de solidariedade 
orgânica. 

As sociedades organizadas sob a forma de solidariedade mecânica seriam 

aquelas nas quais existiriam poucos papéis sociais. Segundo Durkheim, nes-

sas sociedades, os membros viveriam de maneiras semelhante e, geralmen-

te, ligadas por crenças e sentimentos comuns, sendo o que ele chama de 

consciência coletiva. Neste tipo de sociedade existiria pouco espaço para 

individualidades, pois qualquer tentativa de atitude individualista seria per-

cebida e corrigida pelos demais membros. 

Diferentemente das sociedades organizadas em solidariedade mecânica, nas 

sociedades de solidariedade orgânica – típicas do mundo moderno – existem 

muitos papéis sociais. Pense na quantidade de tarefas que pode haver nas 

áreas urbanas, nas cidades. São muitas as funções e atividades. Durkheim 

acreditava que mesmo com uma grande divisão e variedade de atividades, 

todas elas deveriam cooperar entre si. Por isso, deu o nome de orgânica 

(como se fosse um organismo). 

Nessas sociedades, diante da existência de inúmeros papéis sociais, é difícil 

“controlar” cada pessoa. A individualidade sem controle passa a ser uma 

porta para que a pessoa pretenda aumentar, ainda mais, o seu raio de ação 

ou de posições dentro da sociedade. A anomia do mundo moderno, segun-

do Durkheim, seria esta: o egoísmo das pessoas. E a causa desta atitude seria 

Consciência coletiva – cada 
um de nós possui uma con-
sciência individual, que faz parte 
de nossa personalidade. [...] 
Existe também aquela formada 
pelas ideias comuns que estão 
presentes em todas as consciên-
cias individuais. Essas ideias 
comuns formam a base para 
uma consciência de sociedade. 
Uma primeira consciência que 
determina a nossa conduta e 
que não é individual, mas social 
e geral. (MEKSENAS, 1994)
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a falta de normas e controle sobre a individualidade, normas e controle que 

nas sociedades de solidariedade mecânica funcionam com maior eficácia. 

Qual seria, então, a solução para o mundo moderno, segundo Durkheim? Já 

que ele compara a sociedade a um corpo, deve haver algo nela que não está 

cumprindo sua função e gerando a patologia. O corpo (social) precisa de 

diagnóstico e remédio. De acordo com Durkheim, a Sociologia teria esse pa-

pel, ou seja, o de encontrar as “partes” da sociedade que estão produzindo 

fatos sociais patológicos e apontar a solução do problema. Neste caso, como 

estamos falando de problemas de ordem moral, cabe à Sociologia apontar 

novos valores para que a sociedade possa escolher aqueles que poderão 

ajudar a solucionar os seus problemas.

Max Weber e a ação social
Weber (1864-1920), ao contrário de Durkheim, acreditou na possibilidade 

de interpretação da sociedade “não olhando” para ela, mas para o indivi-

duo que nela vive, pois entendia que aquilo que ocorre na sociedade seria 

a soma das ações das pessoas. Weber desenvolve a teoria da Sociologia 

Compreensiva, uma teoria que vai tentar entender a sociedade a partir da 

compreensão dos indivíduos. 

Partindo do individual, ele quer chegar ao todo, ao social, pois no entendi-

mento dele, não é o todo que faz com que as pessoas sejam como são, mas 

sim as pessoas, individualmente, é que fazem a sociedade existir e acontecer. 

Uma crítica de Weber em relação Durkheim deve-se ao fato de que ele pre-

tendia fazer da Sociologia uma ciência positiva, isto é, com os mesmos mé-

todos das ciências naturais. Segundo Weber, as ciências naturais conseguem 

explicar aquilo que estudam (a natureza), mas a ciência social não pode fazer 

isso totalmente. Para Weber não há como dizer que uma ação social sempre 

será de determinada forma.

De acordo com Weber (2004), a ação social pode ser definida como uma 

modalidade específica de ação, ou seja, de conduta a qual o próprio agente 

associa um sentido. É aquela ação orientada significativamente pelo agente, 

conforme a conduta de outros e que transcorre em consonância. 

Assim, de modo geral, pode-se argumentar que para Weber a ação social se 

realiza quando o sujeito, ao fazer uma ação, orienta-se pela ação de outros. 

A sociologia para Weber deve então se propor a compreender o sentido 

Acesse o site
http://www.sociologia.seed.
pr.gov.br/modules/conteudo/
conteudo.php?conteudo=160 

e saiba mais sobre o assunto 
estudado. Lá você terá disponível 

alguns recursos que poderão 
enriquecer sua aprendizagem. 
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da ação do indivíduo. O próprio autor defende o estabelecimento de tipos 

puros de ação social, em que existam características ideais, que se afastam 

ou se aproximam do real, nunca atingindo, portanto, sua forma idealizada.

Max Weber defendia que para entender a sociedade era necessário, antes de 

tudo, olhar os comportamentos e as motivações que orientam as ações dos 

indivíduos que a compõem. Para o autor, haveria certamente demais pessoas 

que agindo do mesmo modo, estabeleceriam entre si relações sociais. Des-

te modo, as relações sociais para o autor envolverão o estabelecimento de 

ações sociais entre indivíduos, sob a condição de que exista um sentido, uma 

razão para que seja estabelecida e para que dê continuidade. 

Em uma importante obra, fruto de estudo realizado pelo próprio autor, cha-

mada “A ética protestante e o espírito do capitalismo” (2004), Weber assi-

nala a vinculação entre a consolidação do modo de produção capitalista e a 

moral religiosa, presente entre protestantes, que primava pela ética religiosa, 

pelo dever profissional e pela poupança, condições básicas para a instaura-

ção do modo de produção capitalista. Segundo o autor, o capitalismo en-

quanto fenômeno social deve ser compreendido a partir das motivações dos 

sujeitos que os promovem, 

E esse novo objeto não era o capitalismo como sistema econômico ou 

modo de produção. Era, sim, o capitalismo enquanto “espírito”, isto é, 

cultura – a cultura capitalista moderna, como tantas vezes ele irá dizer 

-, o capitalismo vivenciado pelas pessoas na condução metódica da 

vida de todo dia. Noutras palavras, o “espírito” do capitalismo como 

conduta de vida. (WEBER, 2004, p. 7)

Karl Marx e as classes sociais
Agora apresento outro autor que também viu a consolidação da sociedade 

capitalista e fez uma forte crítica a ela, o alemão, filósofo e economista Karl 

Marx (1818-1883), foi um dos responsáveis em promover uma discussão 

crítica da sociedade capitalista que se consolidava, bem como, da origem 

dos problemas sociais que este tipo de organização social originou. Para ele, 

a “história de todas as sociedades tem sido a história da luta de classes”. O 

conflito entre a burguesia versus proletariado. Segundo Marx, a burguesia 

tomou posse dos meios de produção, enriqueceu e obteve o controle do 

Estado (o controle político), criando leis para proteger a propriedade privada 

(particular) e manter-se no poder, difundindo sua ideologia de classe, isto é, 

seus valores de interpretação do mundo. 

Acesse o site
http://www.sociologia.seed.
pr.gov.br/modules/conteudo/
conteudo.php?conteudo=161 
e saiba mais sobre o assunto 
estudado. Lá você terá disponível 
alguns recursos que poderão 
enriquecer sua aprendizagem. 
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Segundo Marx e Engels, ideologia é o termo que se encaixa na tradução de 

“falsa consciência”, ou seja, um conjunto de ideias falsas que justificavam o 

domínio burguês e camuflava a existência da dominação desta classe sobre 

a classe trabalhadora (Livro público de Sociologia, 2006). 

O conceito de classes sociais é também crucial para se compreender o con-

junto de ideias defendidas por Marx. Para ele, classe social é todo o grupo 

de pessoas que apresenta uma mesma situação com relação aos elementos 

da produção (trabalho, capital e recursos naturais). É um grupo social mais 

ou menos fechado, determinado pela propriedade, pelo gênero de trabalho 

e pela formação profissional (OLIVEIRA, 2001). 

Enquanto isso, a classe trabalhadora (o proletariado), sem os meios de pro-

dução e voz política na sociedade  era, em parte, fundamental para o enri-

quecimento da burguesia, pois oferecia mão-de-obra para as fábricas. Marx 

se empenhava em produzir escritos que ajudassem a classe proletária a or-

ganizar e, assim, sair de sua condição de alienação. 

O objetivo do sistema capitalista é, justamente, a acumulação de riquezas. 

Mas de onde sai essa riqueza? Marx diria que é da força do trabalhador. 

Segundo Marx, é no momento em que o empresário compra a força de 

trabalho de seu empregado que nasce o processo de exploração capitalista. 

Pois, ao pagar o salário aos trabalhadores, nunca paga o que eles realmente 

produziram. Assim, o conceito de mais-valia, seria o excedente de valor 

produzido que não é devolvido ao trabalhador, sendo apropriado pelo capi-

talista (MEKSENAS, 1994). 

Para entender a sociedade, segundo a perspectiva marxista, devemos partir 

do princípio que as coisas materiais fazem a sociedade acontecer. De outra 

maneira, seria dizer que tudo o que acontece na sociedade tem ligação com 

a economia e que ela se transforma na mesma medida em que as formas de 

produção também se transformam. 

Por exemplo, com a consolidação do sistema capitalista toda a sociedade 

teve que se organizar de acordo com os novos moldes econômicos. Marx 

também via o homem como aquele que pode transformar a sociedade fa-

zendo sua história, mas enfatiza que nem sempre ele o faz como deseja, pois 

as heranças da estrutura social influenciam-no. Assim sendo, não é unica-

mente o homem quem faz a história da sociedade, pois a história da socie-

dade também constrói o homem, numa relação recíproca. As condições em 

Alienação significa desapropriar 
o homem do controle de seu 

próprio trabalho, em termos de 
tempo e em termos daquilo que 

produz. (Referencia: Livro público 
de Sociologia, 2006).
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que se encontram a sociedade vão dizer até que ponto o homem pode cons-

truir a sua história. Por essa lógica podemos pensar que a classe dominante, 

a burguesia, tem maiores oportunidades de fazer sua história como deseja.

Para Marx, a mudança social, ou seja, a Revolução poderá surgir no momen-

to em que a classe trabalhadora se organizar e lutar para a criação de uma 

nova sociedade: o Socialismo. Portanto, segundo o marxismo, a superação 

dos problemas sociais no capitalismo não ocorrerá, como pensava Durkheim, 

através da ciência, mas sim, através da luta política. 

Resumo 
No decorrer desta aula foi apresentada a abordagem sociológica em torno 

das concepções sobre “comportamento social humano”. O primeiro aspec-

to trouxe a aproximação entre a diversidade de comportamentos, cultura e 

antropologia. Tal perspectiva o ajudará a entender a origem social de nossas 

escolhas e valores, a relativizar igualmente os comportamentos de outras 

culturas e grupos. Além disso, foi apresentada a existência de diferentes 

ciências, que se ocupam de diferentes objetos de pesquisa, dentre eles, en-

fatizou-se a diferenciação entre as Ciências Físicas e Biológicas das Ciências 

Sociais.

Na sequência foi apresentada a origem da sistematização do pensamento 

científico das Ciências sociais, a partir das transformações econômicas, polí-

ticas e ideológicas, advindas da consolidação do modo de produção capita-

lista, e de novas formas de se pensar e viver em sociedade, especialmente, 

influenciadas pela industrialização e a urbanização ocorridas na Europa. A 

partir daí, foram expostas as contribuições de Émile Durkheim, Max Weber 

e Karl Marx, que se empenharam no entendimento da relação indivíduo – 

sociedade e, para isso, os autores formularam diferentes concepções sobre 

as influências de um e outro na organização do ser humano em sociedade. 

Talvez neste ponto de sua leitura, você se encontre confuso mediante as 

diferentes perspectivas apresentadas. Mas então, como é possível, neste 

emaranhado de coisas, saber se nossas ações são coerentes, justas e éticas? 

Na próxima aula você terá a oportunidade de se questionar sobre as suas 

próprias ações, estudando também algumas questões que envolvem o com-

portamento humano e a relação com a ética e a moral.

Boa aula!

Acesse o site:
http://www.sociologia.seed.
pr.gov.br/modules/conteudo/
conteudo.php?conteudo=161 
e saiba mais sobre o assunto 
estudado. Lá você terá disponível 
alguns recursos que poderão 
enriquecer sua aprendizagem. 
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Prezado(a) estudante. 

Comumente você pode se questionar: como devo agir? O que devo fazer? 

Como saber se as atitudes são coerentes? Essas perguntas, às vezes, nos in-

vade e nos faz refletir acerca das nossas ações, das possíveis consequências, 

muitas vezes não previstas. Assim, para refletir sobre o conteúdo das nossas 

práticas sociais, o estudo da ética é um importante instrumento que poderá 

ser acionado constantemente em nossas relações sociais estabelecidas com 

os grupos que participamos. A seguir você será convidado a refletir sobre 

algumas questões e conceitos que tratam da moral e da ética, bem como, de 

suas particularidades, isto é: Quais os significados de ambas as expressões? 

Quais relações podemos estabelecer? O que queremos dizer quando nos re-

ferimos a ética e moral? Por que estudar ética?  Convido você a pensar estas 

questões “olhando” para a importância delas em sua atuação profissional. 

O que elas têm a contribuir para a tomada de decisões nos ambientes em 

que estiver inserido e qual a sua importância para a construção de relações 

mais justas, coerentes e éticas com as pessoas que você convive. Boa aula!

2.1 Diferenciando ética e moral 
Se formos pesquisar o significado da expressão ética, encontraremos dife-

rentes definições. Ferreira (1993), por exemplo, define a ética como sendo o 

Aula 2. Ética e moral: comportamento   
  humano em questão

Objetivos:

• reconhecer o comportamento humano em sociedade, a partir 

da diferenciação entre ética e moral, levando-os a refletir e julgar 

sobre as ações humanas, sobretudo acerca de seus impactos; e

• identificar o estudo da ética junto as organizações, a partir da 

reflexão acerca de questões cotidianas, como desigualdades de 

gênero, etnia e as vivenciadas pelos portadores de necessidades 

especiais.
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estudo dos juízos de apreciação referentes a conduta humana, do ponto de 

vista do bem e do mal. 

Já, no Dicionário Básico de Filosofia temos que Ética:

(Gr. Ethike, de ethikós: que diz respeito aos costumes) Parte da filosofia 

prática que tem por objetivo elaborar uma reflexão sobre os proble-

mas fundamentais da moral (finalidade e sentido da vida humana, os 

fundamentos da obrigação e do dever, natureza do bem e do mal, o 

valor da consciência moral etc.), mas fundada num estudo metafísico 

do conjunto das regras de conduta consideradas como universalmente 

válidas. (JAPIASSÚ & MARCONDES, 2001. p. 93) 

Agora, poderíamos nos perguntar o porquê de refletirmos sobre o conteúdo 

moral de nossas ações. Além disso, o que levaria o ser humano a compreen-

der as diferentes motivações e interesses que o motivaria a agir de determi-

nado modo. E mais, por que a diversidade de conteúdos morais são, muitas 

vezes, contraditórios, ou seja, porque uns defendem algo, enquanto outros 

valores condenam? Seria possível estabelecermos valores morais comuns? 

Válidos universalmente para todas as pessoas? Ou agindo assim, estaríamos 

nos afastando de uma das características mais marcantes da humanidade, 

que seria a diversidade cultural? Contudo, cabe-nos ainda pensar: É possível 

estabelecer normas e comportamentos considerados válidos para todos os 

agrupamentos? Para todas as pessoas? Em diferentes situações?

Por que estudar Ética em um curso técnico de Contabilidade? Esta pergunta 

provavelmente você já se tenha feito. A questão é saber que a ética não se 

refere, exclusivamente, a disciplina de Filosofia, mas leva em consideração 

as diferentes áreas do conhecimento e suas preocupações com os aspectos 

sociais, econômicos, ambientais. 

Nesta concepção, atualmente, diversas instituições têm questionado o co-

nhecimento filosófico, na tentativa de aplicá-lo, enquanto conhecimento 

prático que busca responder questões específicas. Com isso, tem crescido 

o diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento e a Filosofia, se é que 

se pode afirmar que a discussão sobre a Ética seja exclusiva dessa disciplina. 

Podemos como exemplo, citar o caso das Ciências da Saúde, a Medicina e a 

Enfermagem, que através da Bioética, debatem questões pertinentes à pes-

quisa e experimentos com seres humanos, discutindo critérios e limites para 

tais investigações, de modo a estabelecer princípios para julgar o caráter 
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moral das ações que venham a ser realizadas pelos profissionais. 

É pensando nos valores morais, que se coloca diante de nós a necessidade 

de refletir o que é moral, e sob quais valores morais orien¬tamos as nossas 

ações. Além disso, sobre a necessidade que temos de repensar, permanente-

mente, de modo a reavaliar as nossas ações, para manter ou mudar quando 

considerar necessário. 

Mas o que é moral? De que modo os valores morais influenciam nossos 

comportamentos? Vejamos a questão mais de perto. 

Amparados, novamente, no Dicionário Básico da Filosofia (JAPIASSÚ & 

MARCONDES, 2006), temos que Moral e Ética são coisas diferentes, muito 

embora se encontrem relacionadas. Vamos analisar com atenção, lendo a 

definição que está transcrita abaixo: 

Moral (lat. moralis, de mor-, mos: costume) 1. Em um sentido am-

plo, sinônimo de ética como teoria dos valores que regem a ação ou 

conduta humana, tendo um caráter normativo ou prescritivo. Em um 

sentido mais estrito, a moral diz respeito aos costumes, valores e nor-

mas de conduta específicos de uma sociedade ou cultura, enquanto 

que a ética considera a ação humana do seu ponto de vista valorativo 

e normativo, em seu sentido mais genérico e abstrato. (2001, p. 187)

Assim, a moral está relacionada com os valores que fomos educados, dos 

princípios que orientam/orientaram nossas condutas ao longo da vida. Con-

tudo, não se pode afirmar que as normas morais sejam válidas eternamente. 

Pode-se afirmar que a moral encontra-se em constante transformação. Para 

exemplificar, basta pensarmos na diferença entre gerações dentro de uma 

mesma família, em que temos alterações na concepção de casamento, de 

família, de orientação sexual, sendo nestas situações, a de contato/conflito 

entre geração evidenciada na célebre frase: “mas no meu tempo não era 

assim”. 

A ética, portanto, nos leva a pensar nos fundamentos destas normas e valo-

res morais, nos propõe a investigar e a questionar os princípios que orientam 

as práticas morais, preocupando-se em compreender o sentido que se reves-

tem as ações sociais.

Relacionando, mais uma vez, a motivação de nossa ações com a aprendiza-
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gem cultural temos em Chauí (2005, p. 307) que: 

Frequentemente, não notamos a origem cultural dos valores morais, 

do senso moral e da consciência moral porque somos educados (culti-

vados) para eles e neles, como se fossem naturais ou fáticos, existentes 

em si e por si mesmos. Por que isso acontece? Porque, para garantir a 

manutenção dos padrões morais através do tempo e sua continuidade 

de geração a geração, as sociedades tendem a naturalizá-los [...] A na-

turalização da existência moral esconde, portanto, a essência da moral, 

ou seja, que ela é essencialmente uma criação histórico-cultural, algo 

que depende de decisões e ações humanas.

Assim, esta situação acaba por nos conduzir a uma apatia e indiferença fren-

te as situações que nos provocam inquietações. De certo modo, por não 

refletirmos em torno destas questões, agimos, muitas vezes, nos orientado 

pelas ações dos outros, julgando deste modo, ao menos ser aceito entre os 

amigos, os familiares, os colegas de trabalho, entre outros. 

No entanto, a mesma autora nos apresenta uma diferenciação básica entre 

os termos ética e moral, levando-nos a compreender a importância de um e 

de outro frente ao reconhecimento da naturalização e, portanto, do caráter 

de construto social, característico de nossos valores morais. 

...a própria palavra moral: ela vem de uma palavra latina, mos, moris, 
que quer dizer o costume, e no plural, mores, significa os hábitos 
de conduta ou de comportamento instituídos por uma sociedade em 
condições históricas determinadas. Da mesma maneira, a palavra éti-
ca vem de duas palavras gregas: éthos, que significa “o caráter de 
alguém”, e êthos, que significa “o conjunto de costumes instituídos 
por uma sociedade para formar, regular e controlar a conduta de seus 
membros”. Chauí (2005, p. 307)

Chaui diz, ainda, que ética e moral embora relacionadas, apresentam distin-

ções:

[...] a simples existência da moral não significa a presença explícita de 

uma ética, entendida como filosofia moral, isto é, uma reflexão que 

discuta, problematize e interprete o significado dos valores morais. [...] 

ética e moral referem-se ao conjunto de costumes tradicionais de uma 

sociedade e que, como tais, são considerados valores e obrigações para 
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a conduta de seus membros. A filosofia moral ou a disciplina denomi-

nada a ética nasce quando se passa a indagar o que são, de onde vêm 

e o que valem os costumes. (CHAUÍ, 2005, p. 310)

Assim, de modo geral, seria a ética entendida, como a reflexão crítica dos 

fundamentos das ações consideradas morais, que de certo modo, refletem 

as bases em que se assenta uma determinada sociedade ou grupo.

Na atualidade, as questões éticas têm, constantemente, ocupado um lugar 

cada vez mais privilegiado nas discussões e preocupações que cerca o ser 

humano.  Valls (2008) sustenta que as transformações históricas e sociais 

interferem na forma como a sociedade julga a si mesma, entendendo, assim, 

que em consequência disso, a ética também se reoriente. Para o autor:

A ética contemporânea aprendeu a preocupar-se, ao contrário das ten-

dências privatistas da moral, com o julgamento do sistema econômico 

como um todo. O bem e o mal não existem apenas nas consciências 

individuais, mas também nas próprias estruturas institucionalizadas de 

um sistema. (VALLS, 2008, p. 73)

Para ilustrar convido você a pensar de modo comparativo, relacionando as 

ideias até então apresentadas, com questões práticas, que ocorrem em seu 

cotidiano.

A partir do que você visualizou qual a principal mensagem que o “Mito da 

Caverna” deseja apresentar e problematizar?

Além disso, de que modo o desenho em quadrinhos, relacionou o conteúdo 

do mito antigo com o contexto atual?

E, ainda, de que modo as concepções de Ética e Moral podem ajudar a per-

ceber, de uma nova e ampla perspectiva, os comportamentos e as relações 

sociais, como o apresentado no mito da caverna? Reflita sobre isso. Faça 

anotações, observações. Serão úteis para seu desenvolvimento. 

Resumo 
Nesta aula você foi levado a pensar sobre algumas questões que podem 

contribuir em sua avaliação sobre seu comportamento. De modo geral, a 

partir desta aula, você terá condições de questionar teoricamente os valores 

e as normas morais que julga como corretas, colocando-se, consequente-

Acesse o site http://www.
monica.com.br/comics/piteco/ 
e pense sobre a animação em 
quadrinhos, desenvolvida por 
Maurício de Sousa Produções 
Ltda, baseando-se no “Mito da 
Caverna” do filósofo Platão.
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mente, numa atitude crítica frente aos outros e a si mesmo. Na medida em 

que avançamos em nosso conteúdo, é possível que você se aproprie desta 

linguagem em seu vocabulário, e o mais fundamental de todos os aspectos, 

que esta linguagem se faça ação.

Assim, assimilando os significados em torno da ética e da moral, você será 

capaz de distinguir perfeitamente que nem toda ação condiz com a o argu-

mento dito por você ou por qualquer outra pessoa, o que o levará a refletir 

sobre a seguinte argumentação: “Faça o que eu digo, mas não faça o que 

eu faço”.

Atividades de Aprendizagem 
1.  O que você pensa sobre as questões que foram apresentadas e problema-

tizadas? Expresse sua opinião.

2. Associe os conceitos ÉTICA e MORAL, presentes na primeira coluna, de 

acordo com seus correspondentes na segunda coluna: 

(1) Ética (2) Moral

(  ) Parte da filosofia que objetiva refletir sobre os problemas morais e seus 

fundamentos, a natureza dos valores e da consciência moral.

(  ) São os costumes, as normas e os valores que pertencem as diferentes 

culturas humanas.

(   ) Não podem ser consideradas com validade universal e eterna dependem, 

portanto, do contexto, da cultura e da sociedade na qual os sujeitos se en-
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contram.

(  ) Estuda os juízos de bem e mal, referentes as condutas dos homens e 

mulheres que vivem em sociedade.

(  ) Se manifesta na preocupação expressa em diferentes áreas de conheci-

mento como a Medicina e a Enfermagem, especialmente, na reflexão acerca 

dos princípios que deverão orientar as intervenções e pesquisas em seres 

humanos. 

Nesta aula, o assunto abordado foi a ética e a moral. Acredito que você 

também já refletiu e percebeu que nem todas as ações que julgamos são 

corretas e justas e que tenham recebido de nós uma reflexão coerente e 

profunda e compreenda que não existe uma única verdade, mas sim, várias 

verdades parciais, as quais dependem sempre da cultura do sujeito. O que 

você pensa sobre o assunto? Concorda ou discorda que a verdade possa ser 

relativizada? Pense nisso. Agora que você já concluiu suas atividades, pode 

estar se fazendo muitas perguntas. Bem, se você se encontra nesta situação, 

ao menos demonstra que está se colocando para pensar sobre o material 

que lhe está sendo apresentado. Então, é um bom sinal!

Na próxima aula, você ampliará a visão, sendo convidado a pensar os temas 

estudados no espaço das organizações.

Bom trabalho!!!
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Aula 3. Pensando ética e moral nas   
  organizações

Objetivos:

• reconhecer o estudo da ética junto às organizações, a partir da 

reflexão acerca de questões cotidianas;

• identificar as ações existentes no mundo do trabalho, em es-

pecial, do universo de desigualdades e exclusões que o cercam; e

• reconhecer o contexto presente, apontando ações e alternati-

vas que poderão ser realizadas no exercício da prática profissional.

Prezado(a) estudante,

Nesta aula, é proposto a você, pensar além do universo das relações pesso-

ais, daquelas que estabelecemos em nosso ambiente mais próximo. Tente 

refletir a partir de uma visão mais ampliada, alargando os horizontes para 

além dos circuitos familiares, de vizinhança e amizade. A partir daí, tenta-

remos exercitar a imaginação sobre as relações, por exemplo, no ambiente 

de trabalho, que se estabelecem, muitas vezes, por meio de burocracias e 

convivência em instituições, muitas delas de caráter absolutamente formais 

e impessoais. Como agir no ambiente de trabalho? Quais critérios deverão 

ser utilizados para estabelecer relações éticas e equilibradas no ambiente 

de trabalho, de forma a respeitar a diversidade existente naquele espaço? É 

neste ponto, então, que passaremos a apresentar a você a adoção e a cons-

trução de posturas éticas, como forma de estabelecer espaços democráticos 

e promotores do respeito, da responsabilidade social e de pleno exercício da 

cidadania. Iremos trazer também alguns dados que evidenciam as múltiplas 

realidades com as quais poderemos nos deparar em diferentes ambientes 

organizacionais no exercício ou não de nossas atividades profissionais. Trata-

-se de alguns dados estatísticos que nos mobilizam a pensar o quanto ainda 

precisamos rever nossos valores morais e nossas atitudes cotidianas, a fim de 

consolidar critérios éticos multiculturais para a construção e manutenção de 

relações verdadeiramente humanas. Então, vamos lá? Boa leitura.
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3.1 Refletindo sobre a questão de gênero
Ao lermos em revistas e jornais, algumas matérias e artigos que tratam da 

questão de gênero no país, podemos perceber que a situação enfrentada 

pelas mulheres, nos dias de hoje, ainda se encontra distante da ideal. Con-

tudo, é possível afirmar que salta aos olhos a mudança  frente a situação da 

mulher, o que vem provocando crescentes alterações nas chefias familiares, 

nos relacionamentos conjugais e, especialmente, no mercado de trabalho, 

ainda que existam diferenças significativas quanto a remuneração das mu-

lheres, embora elas ocupem os mesmos cargos que os homens. 

Para compreender melhor tal situação, propomos que você busque as in-

formações do site indicado nas mídias integradas abaixo, para tratarmos da 

questão de gênero nas empresas. 

Após ler o conteúdo do site, o que a leitura do fragmento faz pensar? Será 

que a mulher já conquistou, efetivamente, todos os seus direitos? O que 

ainda precisa mudar? 

Outras questões pertinentes sobre o tema ainda podem ser feitas: Por que 

ainda permanecem as diferenças na esfera profissional entre homens e mu-

lheres? De que modo a ética poderá contribuir para a adoção de posturas 

mais críticas em relação a tais desigualdades? 

Para refletir sobre esse assunto, os convido a pensar sobre as desigualdades 

de gênero, compreendendo o contexto deste debate, bem como, o sentido 

que o estudo destas diferenças tem para as Ciências Sociais. Apresentamos 

abaixo, algumas definições que servem como ponto de partida para a sua 

reflexão:

- “Mulher é sexo frágil?” Mulher está para a emoção, assim como o 
homem para a razão?

Não se trata de diferenças entre os sexos, pois o sexo é aqui entendido como 

categoria essencialista, naturalista, que percebe as diferenças entre os seres 

especificamente em torno das diferenças anatômico-biológicas, desconside-

rando os atributos culturais e sociais. Assim como o conceito de raça, centra-

-se em torno de aspectos biológicos para compreender comportamentos 

humanos. Aqui não se intenciona um debate para saber qual das ciências 

se encontra com a razão, mas deseja apresentar o ponto de vista das ciên-

cias humanas, e a perspectiva adotada para a compreensão dos fenômenos 

Clique no link abaixo e leia 
algumas questões pertinentes 

em torno da nova condição da 
mulher no Brasil, ocupando 

espaços e construindo 
sua cidadania, seja na 

família, na economia e no 
trabalho. http://www.ibge.
gov.br/home/presidencia/

noticias/07032002mulher.shtm 
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sociais. 

Neste sentido, deseja-se apresentar o conceito de gênero, pois amplifica a 

discussão para além dos atributos físicos. As contribuições para os estudos 

sobre gênero, e não somente sexo, vem, sobretudo, de J. Scott (1990, p.75), 

que inovou a discussão sobre as diferenças, a partir da inclusão do aspecto 

cultural. Assim, para a autora, gênero: 

[...] serve para determinar tudo que é social, cultural e historicamen-

te estabelecido sobre as diferenças percebidas entre os sexos. Assim, 

sexo, enquanto termo, baseia-se na naturalização e na biologização, 

evocando um destino social e uma desigualdade social, enquanto que 

o gênero conduz a uma perspectiva de relações e representa uma ela-

boração cultural sobre o sexo.

Deste modo, cabe questionar onde tais ideias desejam chegar? Ou melhor, 

de onde elas partem? Ora, sempre foi assim?

É justamente este questionamento que necessita ser realizado: Há uma ra-

zão para a existência de tais diferenças? Estas diferenças promovem desi-

gualdades sociais, assim, como as verificadas a partir do estudo das raças? 

Sim, e isto tem uma percepção a partir de preocupações surgidas no campo 

da história. Observe:

• História sem mulheres: narra uma história universal, uma história de 

todos os homens, porque todos são iguais. Esta perspectiva é centrada 

no pólo masculino, sendo este considerado despido de interesses, assim, 

parece que homem não tem gênero e branco não tem raça!

• História tradicional das mulheres: narrativas em torno de mulheres 

ocupando lugares públicos, embora não abandonassem seu papel tradi-

cional. Assim, associa-se modelo de mulheres aos de homens.

• Movimento feminista impacta o campo da história: a partir dos 

anos 60, há reivindicação da inserção na história, da história dos “excluí-

dos da história”. Promove deslocamento radical, não bastando realizar a 

inclusão da história das mulheres.

O determinismo biológico é rejeitado dando abertura para o questionamento 

das relações de gênero, como se um pólo sempre fosse pensado em relação 

Conheça as principais “ondas” 
das luta do movimento 
feminista:
1ª onda: sufragismo, defesa do 
direito de votar;
2ª onda: busca da igualdade 
entre os sexos;
3ª onda: gênero – identidade 
coletiva das mulheres / possuem 
assim interesses compartilhados. 
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ao outro. Em suma, trata-se de relativizar como as diferenças se constroem 

em épocas e em sociedades diferentes.

Na atualidade, uma discussão que vem ganhando corpo dentro dos estudos 

de gênero, diz respeito a própria desconstrução do seu significado, que vem 

a partir da Teoria Queer, que deseja instituir uma desnaturalização dos con-

ceitos gênero, sexualidade, como construções sociais e, portanto, produtos 

historicamente construídos.

 Neste sentido, os atributos que compõem as identidades sociais sofrem cer-

ta desestabilização, na medida em que se deseja questionar a própria identi-

dade de gênero; instaurando-se, assim, uma instabilidade, como cita Bento 

(2006) ao dizer que para esses estudos, a luta organizada dos gays, das lésbi-

cas, dos/as transexuais, dos/as travestis, das mulheres negras, prescinde de 

uma identidade coletiva calcada na ficção de que todos sejam portadores de 

elementos identitários essenciais que os viabilize e os homogeneíze. 

Desse modo, a teoria pretende desvincular o corpo de seus significados de 

gênero, mas antes , objetiva identificar o gênero, construção cultural das 

diferenças percebidas, como anterior a experiência corporal, como escreve 

Bento (2006) ao dizer que as questões que marcarão os estudos queer dizem 

respeito à problematização da vinculação entre gênero, sexualidade e sub-

jetividade, perpassados por uma leitura do corpo, como um significante em 

permanente processo de edificação e com significados múltiplos. Parece que 

a ideia do múltiplo, da desnaturalização, da validade das sexualidades diver-

gentes, das histórias das tecnologias para a produção dos “sexos verdadei-

ros”, adquire o status teórico que, embora ligado aos estudos das relações 

de gênero, cobra um estatuto próprio. . 

As perguntas que ficam são a seguinte: Como então lidar com tamanha 

diversidade? De que modo compreendê-las sem promover preconceitos de 

discriminações? De que maneira a equidade será garantida no ambiente de 

trabalho?

3.2  Refletindo sobre a situação dos   
 portadores de necessidades especiais
Um segundo olhar a ser realizado, recai sobre os portadores de necessidades 

especiais, que progressivamente vem ocupando espaços em escolas, univer-

sidades, postos de trabalho entre outros. No entanto, há que se ponderar 
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que a inclusão de fato, como circular em vias públicas para cadeirantes, 

frequentar regularmente a escola para surdos-mudos ou pessoas com defici-

ência visual, ainda se constituem em obstáculos a serem enfrentados.

A existência de dispositivos legais para a superação destas desigualdades é 

um importante instrumento para que a sociedade, como um todo, incluindo 

as organizações e empresas comecem a adequar a esta nova realidade. Se 

antes, tais sujeitos eram considerados incapazes, e estavam destinados a vi-

veram fora das escolas, do trabalho e, raramente, se tornavam autônomos; 

na atualidade a perspectiva se altera, e são desfeitas todas as argumenta-

ções que justificavam a posição de inferioridade a ser ocupada por estes 

sujeitos. São estabelecidos debates, procuram-se estratégias inclusivas, mo-

dos de promover o acesso e a permanência das pessoas, para além de suas 

restrições, para além de suas privações. Um exemplo a ser citado, e pouco 

aplicado, se for considerar o ano em que passou a vigorar, é o da lei que 

estabelece cotas para a contratação de pessoas com deficiência. A lei 8.213, 

em seu artigo 93, apresenta a proporção de deficientes que deve constar 

no quadro de funcionários de empresas. Deve-se salientar que isto deverá 

valer somente para aquelas empresas que tiverem 100 ou mais funcionários, 

conforme a redação que se encontra transcrita abaixo:

“Art. 93 - a empresa com 100 ou mais funcionários está obrigada a preen-

cher de dois a cinco por cento dos seus cargos com beneficiários reabilita-

dos, ou pessoas porta¬doras de deficiência, na seguinte proporção: 

até 200 funcionários.................. 2% 

de 201 a 500 funcionários........... 3%

de 501 a 1000 funcionários......... 4%

de 1001 em diante funcionários... 5%” 

Do mesmo modo que se questiona a existência de desigualdades para a 

posição ocupada pelas mulheres, apresenta-se a realidade das pessoas por-

tadoras de necessidades especiais. Cabe assim pensar sobre as dificuldades 

enfrentadas por estes sujeitos, visando meios para inseri-los nos diferentes 

espaços sociais, econômicos, culturais, educacionais, entre outros, que são 

garantidos por direito. 



Rede e-Tec Brasil 40 Comportamento e Ética

Giddens (2005) nos orienta que se formos considerar, o mercado de traba-

lho e suas exigências, cada vez maior, de qualificação, habilidades múltiplas 

e competitividade, pode-se perceber que existe uma desigual desvantagem 

quando avaliamos as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com necessida-

des especiais, no que se refere, por exemplo, a acessibilidade para a promo-

ção de sua qualificação. Além disso, se aprofundarmos um pouco mais, nos-

sas escolas, por exemplo, raramente possui intérpretes, materiais didáticos 

adaptados, ferramentas tecnológicas apropriadas, rampas e tantos outros 

equipamentos. Isso ocasiona, muitas vezes, o problema da invisibilidade des-

ta população, a maior causa de favorecimento da exclusão. 

O que você pensa a respeito? Você já se deparou com alguma realidade des-

ta natureza? Quais são as maiores dificuldades enfrentadas? Como reverter 

esta realidade? De que modo os critérios éticos contribuem e contribuíram 

para a visibilidade destas realidades?

3.3 Refletindo sobre etnia e desigualdades
Uma terceira abordagem a ser realizada nesta aula relaciona-se com a dis-

cussão étnica. Diferentes assuntos vêm a tona nos meios de comunicação 

sem, contudo, efetivar debates mais profundos sobre o tema. 

Poderíamos iniciar este tema, perguntando a você sobre: Qual seu posiciona-

mento sobre as cotas em concursos públicos? Certamente esta questão você 

já escutou em algum lugar, e mais certo ainda é que você tenha assistido ou 

participado de discussões calorosas envolvendo a mesma. 

Então, levando em conta estas situações, a seguir serão apresentadas algu-

mas considerações sobre o assunto.

É possível desconfiar que exista diferença de tratamento entre grupos sociais 

no Brasil? Quais razões poderiam ser apontadas para explicar a existência de 

tais diferenças?

Para responder a estas questões voltaremos um pouco em nossa história 

para perceber alguns pontos que poderão esclarecer. Leia abaixo:

Mestiçagem ou a Fábula das três raças
A libertação dos escravos foi um fato relevante na nossa história, especial-

mente, porque não alterou a estrutura de desigualdade das relações sociais. 
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Assim, de acordo com o antropólogo brasileiro Roberto DaMatta (1987), te-

mos que a ideologia utilizada para perpetuar as relações hierarquizadas 

serviu de fundamento para a consolidação do sistema de preconceito 
racial, que em nosso caso, diferentemente do europeu e norte-americano se 

caracteriza pela marca, em oposição ao de origem. Assim, defende o autor, 

no caso brasileiro tem-se:

Um sistema de fato profundamente anti-igualitário, baseado na lógica 

do – um lugar para cada coisa, cada coisa em seu lugar -, que faz parte 

de nossa herança portuguesa, mas que nunca foi realmente sacudido 

por nossas transformações sociais. De fato um sistema tão internaliza-

do em nós, passa despercebido. (DAMATTA, 1987, p.80) 

Dessa forma, o termo raça serve para explicar nossas desigualdades, utili-

zando um conceito da biologia e não das ciências sociais. Logo após a abo-

lição da escravatura, a estrutura das relações sociais mantinha-se inalterada, 

tal situação se deu a partir da explicação da diversidade cultural brasileira, 

condensada na “Fábula das três raças” que, ao fundir a sociedade brasileira 

em três raças, apostava na mestiçagem como forma de construção da iden-

tidade nacional. Assim, situou na biologia e na raça, relações que eram pu-

ramente originárias das relações políticas e econômicas, conforme Damatta 

(1987), evitando, assim, o conflito e a divergência. 

Contudo, de acordo com interpretações racistas, sobretudo, de pesquisado-

res europeus, esta característica brasileira era considerada nociva e, por isso, 

um impeditivo a construção de uma identidade nacional, única e verdadeira-

mente positiva, como se pode perceber do relato abaixo:

Que qualquer um que duvida dos males desta mistura de raças, e se 

inclina, por mal entendida filantropia, a botar abaixo todas as barreiras 

que as separam, venha ao Brasil. Não poderá negar a deterioração de-

corrente do amálgama de raças, mais geral aqui do que em qualquer 

outro país do mundo, e que vai apagando rapidamente as melhores 

qualidades do branco, do negro e do índio, deixando um tipo indefi-

nido, híbrido, deficiente em energia física e mental (DAMATTA, 1987, 

p.71)

Segundo esta interpretação, cada raça possuiria um lugar determinado, de-

vendo assim, enquadrar-se numa escala evolutiva, em que o “branco” seria 

considerado o mais elevado dentre os demais.
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Consequentemente, conclui-se daí que o biológico determinaria o com-

portamento social/cultural dos sujeitos, encerrando, assim, a possibilidade 

de transformações culturais de qualquer natureza, sendo, em muitos estu-

dos, apontadas as características que comporiam a identidade e o intelecto 

de cada uma das raças: negra, amarela e branca, como escreveu Gobine-

au(2005, p. 56).

Contudo, o caso brasileiro tem uma nuance específica, e uma lógica própria, 

a de conviver com a hierarquia, o que levou, necessariamente, a profunda 

desigualdade. O fato de sermos diferentes biologicamente esconde, na rea-

lidade, questões mais profundas para além da mestiçagem, que denunciam 

o silêncio que segregou e continua segregando populações que insistem em 

resistir.

Na área das ciências sociais, como tentativa de compreender as relações 

sociais entre os grupos, e não de determinar os comportamentos através de 

características fisicamente encontradas, aposta na utilização do conceito de 

etnia. Assim, defende-se que os aspectos físicos não estabelecem diferen-

ças, mas são as diferenças que estabelecem hierarquias a partir de aspectos 

biológicos/raças.

Não se pode confundir raça com etnia e cultura. Diferentes conceitos se 

referem a diferentes pontos de vista, não se pode utilizar o biológico para 

justificar desigualdades. É, por isso, que as ciências sociais abordam a partir 

do viés das relações entre grupos, e não das raças em si, sobretudo porque 

nos abre possibilidades de diálogos e possíveis transformações, tendo em 

vista ser da ordem da cultura e da sociedade e não da natureza.

No artigo: “Pensando diferença e desigualdade: etnia e classe social numa 
perspectiva comparada”, de Shuch (2003), temos a ênfase na etnia como 

constitutivo das identidades, cujo sentido, remete ao pertencimento e ao re-

conhecimento político defendido por Weber (1971). Segundo Shuch a cons-

trução deste sentido e reconhecimento, remete a demarcação de fronteiras 

entre nós, onde o sentimento de nós/eles é fundamental para a definição de 

fronteiras étnicas, sendo que os grupos étnicos são coletividades criadas sub-

jetivamente, que não necessariamente têm uma origem comum, mas que é 

sentido como sendo comum, o que por sua vez também promove uma cren-

ça em um destino comum, outro atributo da identidade étnica para Weber. 

Assim, inverte-se a lógica classificatória anterior, que percebia autenticidade 
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nos aspectos biológicos. Contrariamente, nesta perspectiva, é no interior de 

um sistema de relações sociais – num sistema poliétnico (não sendo possível 

operar separadamente) que a identidade é sempre relacional, num jogo de 

relações de inclusões e exclusões, em suma, construídas e em construção.

Então, como é possível tratar com a diversidade brasileira? O outro é precon-

ceituoso? Racista é o outro? Existe meio preconceituoso? E no seu ambiente 

de trabalho, você já se deparou com brincadeiras e piadas racistas? Como 

você costuma agir em situações como estas? Vale a pena refletir!

Resumo 
Nesta aula, o conteúdo apresentou três aspectos fundamentais em torno de 

diferentes situações vivenciadas no ambiente de trabalho: gênero, portado-

res de necessidades especiais e desigualdades étnicas.

Em cada uma relacionamos conteúdos histórico-antropológicos com ques-

tões que estão ligadas a sociedade brasileira e o universo do trabalho.

Assim, resta saber qual a utilidade que você dará a este material, que poderá 

ou não contribuir com a relativização de suas concepções e valores morais. 

Neste sentido, esperamos ter contribuído para que você problematize suas 

próprias concepções e comportamentos e possa promover a desestabiliza-

ção de suas atitudes e valores. 

Atividades de Aprendizagem
1. Redija um pequeno texto (3-4 parágrafos), apresentando suas reflexões 

sobre as questões éticas e sua importância para as organizações do trabalho 

em nossa sociedade.
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Na continuidade das aulas traremos um conteúdo que propiciará reflexões 

sobre os impactos que sua ação, como técnico em contabilidade, poderá 

ocasionar, especialmente, nos aspectos sociais que a envolve, sua consciên-

cia sobre a ação no universo social do qual faz parte. Bons estudos!
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Aula 4. Código de ética do profissional   
  de Contabilidade

Objetivos:

• identificar a apropriação e o conhecimento do Código de Éti-

ca profissional, de modo a compreender sua utilidade enquanto 

orientador das práticas éticas a serem adotadas no exercício pro-

fissional;

• compreender o Código de Ética do profissional da área contá-

bil, a fim de aproximá-lo da realidade do aluno, tornando-o um 

instrumento norteador de ações.

Prezado(a) estudante,

Todas as questões apresentadas, até o momento, serviram para embasar o 

debate que estabeleceremos a partir de agora. A necessidade que temos, 

enquanto profissionais, de adotarmos critérios éticos claros para nossa atu-

ação, de modo a contribuir para a construção de relações profissionais mais 

cidadãs e democráticas, orientanda pelo respeito à diversidade étnico-racial, 

sexual, de gênero entre outras; torna-se, na atualidade, uma exigência ética 

fundamental. Convido você, aluno(a), a iniciar esta parte de nossa disciplina, 

pensando na aplicação prática dos conceitos e temáticas que foram desen-

volvidos anteriormente, o que será feito a partir das orientações presentes 

no Código de Ética do profissional de Contabilidade.

Bom trabalho!!! 

4.1 O que é código? Para que serve?   
 Quando usá-lo? Por que precisamos  
 de um código de ética? 
Para começar esta aula, buscamos a reflexão sobre qual a necessidade de 

se ter, enquanto profissional, um código de ética? Podemos perceber que 

o Código de Ética é uma orientação prática, das ações que devemos tomar 
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e nos guia para o exercício de nossa profissão. Por isso, propomos o estudo 

nesta aula, sobre o Código de Ética Profissional do Contabilista. 

No código de ética de sua profissão, você encontrará os seguintes temas, os 

quais estão estruturados na forma de capítulos:

CAPÍTULO I: Do objetivo (artigo 1)

CAPÍTULO II: Dos deveres (artigo 2) e das proibições (artigo 3); publicações 

relatórios/pareceres técnicos (artigo 4); contador na condição de perito/

au¬ditor/árbitro (artigo 5)

CAPÍTULO III: Do valor dos serviços profissionais (artigo 6) e transferência 

execução dos serviços (artigos 7 e 8)

CAPÍTULO IV: Dos deveres em relação aos colegas e à classe (artigos 9, 10 

e 11)

CAPÍTULO V: Das penalidades (artigos 12, 13 e 14)

CAPÍTULO VI: Das disposições gerais (artigo 16)

Ao acessar o Código de Ética profissional, você não está apenas recebendo 

mais um documento, mas, sobretudo, um guia norteador daquilo que seus 

pares, embasados em suas experiências profissionais, discutiram e sistemati-

zaram. A importância deste documento é ajudá-lo na condução de sua prá-

tica profissional, auxiliando-o para evitar erros e problemas que são inerentes 

desta área do conhecimento.

Você certamente já ouviu relatos de problemas envolvendo profissionais da 

área da Contabilidade. Dentre eles, casos envolvendo corrupção e lavagem 

de dinheiro. Você conhece alguns exemplos? Infelizmente nosso país e, em 

especial, a classe política cotidianamente é apresentada em notícias e relatos 

envolvendo falsos relatórios contábeis, com planilhas adulteradas e dados 

subestimados.

Para complementar as informações, Leia o texto abaixo com atenção:

Acesse o link : http://www.cfc.
org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.

aspx?Codigo=1996/000803 
e guarde com você o Código 
de Ética da sua profissão, ele 
será importante instrumento 
de atuação e de orientação 

de sua prática profissional. Ele 
deverá ser conhecido por você, 

por isso, é seu compromisso 
realizar a leitura, estudá-lo 

e interpretá-lo, evitando, no 
futuro, quando deparar-se com 

as mais diferentes situações, 
constrangimentos, problemas ou 

dúvidas quanto as posturas a 
serem adotadas por você e por 
todos os colegas de profissão. 

Para ajudar a refletir, leia o texto 
na prpoxima página, publicado 

no blog, e ao ler sublinhe os 
aspectos que lhe parecem mais 

importantes para pensar nos 
dilemas éticos de sua profissão:

http://acertodecontas.
blog.br/artigos/a-profisso-

contbil-enfrentando-dilemas-
vivenciando-a-tica/

Acesso em: 30 mar. 2012
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Por Jailson Oliveira Vieira de Souza

para o Acerto de Contas

Rotineiramente, o indivíduo enfrenta situações onde ele tem que jul-

gar o que é certo ou errado e tomar decisões baseadas em sua per-

cepção do bem e do mal. Assim, o que é bom para alguns poderá não 

ser o mais adequado para outros. Na tentativa de encontrar uma saída 

imparcial, sem favorecimento para qualquer uma das partes surge a 

ética, que pode ser considerada, inclusive, como um ramo da filosofia 

que lida com o que é bom ou mau.

Dentre alguns conceitos de ética pode-se adotar o de ideal universal 

do comportamento humano, expressa em princípios válidos para os 

indivíduos. O problema central da ética é a análise do significado e 

natureza do comportamento humano. Como o objetivo principal da 

ética é a compreensão do comportamento humano, ela fundamenta-

-se na natureza humana.

O profissional contábil lida, diariamente, com uma série de informa-

ções importantes relacionadas aos recursos financeiros de uma insti-

tuição (seja ela privada ou pública), e, por isso, entra constantemente 

em contato com situações, cuja solução está diretamente relacionada 

com a utilização de princípios éticos.

A profissão contábil é de extrema importância para a sociedade, pois 

toda e qualquer empresa necessita, obrigatoriamente, dos serviços 

dela advindos. Por falta de conhecimento das atribuições do contabi-

lista, muitas vezes, algumas pessoas acabam relegando sua importân-

cia à última instância, mas sem uma contabilidade bem estruturada e 

organizada, não há empresa que consiga se estabelecer e obter cres-

cimento gradativo no mercado. O contabilista pode ser considerado 

como um médico de empresas e instituições, cuidando de sua saúde 

econômica – financeira, mantendo-as sadias.

O profissional contábil desempenha função relevante na análise e 

aperfeiçoamento da ética na profissão, pois está sempre às voltas com 

dilemas éticos. É comum que o contabilista seja tentado a utilizar prá-

ticas indevidas no exercício de sua profissão, criando falsas receitas, 

escondendo participações em outras empresas, fazendo desaparecer 
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dívidas, entre outros artifícios, sendo solicitado pelos proprietários e 

administradores ou não. Por isso, o Código de Ética do Profissional em 

Contabilidade, por si só, não garante o exercício ético da profissão, é 

necessário que haja um comprometimento do profissional em agir de 

acordo com a verdade.

Recentemente houve um debate promovido pelo blog Acerto de Con-
tas com participação de Paulo Henrique Amorim e Protógenes Quei-

roz, no Centro de Ciências Sociais Aplicadas, informações e esclareci-

mentos sobre a Operação Satiagraha que foi deflagrada pela Polícia 

Federal em 8 de julho de 2008 contra uma quadrilha que praticava 

crimes financeiros.

As investigações iniciais, feitas também por profissionais da área con-

tábil (Polícia Federal), começaram em 2004, após a Operação Chacal, 

que indiciou o banqueiro Daniel Dantas, dono do grupo Opportunity 

e algumas pessoas que trabalhavam para ele, por espionagem. Ficou 

evidenciado o encontro dos princípios éticos com a criminalidade. Se-

gundo a Polícia Federal as informações que deram origem à ação fo-

ram passada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para a Procuradoria 

da República em São Paulo.

Na apuração, a PF descobriu a existência de um segundo grupo, que 

agia junto com o primeiro e era formado por empresários e doleiros do 

mercado financeiro. Por meio de fraudes e informações privilegia-
das, o dinheiro obtido em negócios escusos era lavado.

O objetivo do código de ética é contribuir para a formação da cons-

ciência profissional sobre padrões de conduta, como uma forma de 

estabelecer padrões mínimos e máximos de conduta que devem ser 

consideradas regulares dentro dos princípios éticos no âmbito profis-

sional. Além disso, observa – se a função estruturadora e sistematiza-

dora das exigências éticas no que diz respeito à orientação, disciplina 

e fiscalização do desempenho das atividades profissionais. 

Após a leitura deste texto, convido você a refletir: É comum o técnico em 

contabilidade estar diante de situações desta natureza? E como evitá-las? 

Quais artigos do Código de Ética devem ser melhor observados?  Como for-

ma de reflexão,  relacione suas respostas com a imagem abaixo.

Acesse o site abaixo e obtenha 
algumas informações relevantes 

sobre o Código de Ética do 
Profissional de Contabilidade.

http://www.crcsp.org.br/portal_
novo/publicacoes/manuais_

pmes/conteudo/07.pdf
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Para complementar a abordagem realizada pelo texto, sugerimos que você 

tenha, ao seu lado, o Código de Ética. Além disso, procure saber as atuali-

zações pelas quais ele passou nos últimos anos. Disponha-se a conhecê-lo 

melhor e a verificar sua utilidade na prática cotidiana. Ele certamente trará 

muitas contribuições.

Resumo 
Na aula número 4, aconselhamos que você leia e guarde consigo o seu Có-

digo de Ética profissional. Sugerimos que o releia constantemente e verifique 

as atualizações realizadas junto ao seu conselho profissional. Somente com 

o domínio dos seus artigos e consciente de sua responsabilidade profissional 

você poderá evitar situações que o prejudiquem, bem como a sua classe 

profissional.

Não esqueça seus deveres e obrigações. Estabeleça critérios de atuação, le-

vando em consideração as orientações apresentadas em seu Código de ética 

profissional. 

Atividades de Aprendizagem
1. Após realizar a leitura do Código de Ética e perceber alguns aspectos que 

fundamentam a sua existência, exponha suas considerações sobre ele, res-

saltando aspectos positivos, negativos, curiosidades e dúvidas.

Estamos nos aproximando de um momento importante de nossa reflexão, 

pois, agora com o Código de Ética profissional acessível, será proporcio-

nado a você a oportunidade de refletir sobre sua atuação como cidadão. 

Levaremos a você informações para que você possa compreender que pode 

contribuir através de sua profissão com atitudes mais comprometidas com a 

sociedade da qual faz parte. Vamos lá? Boa aula!
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Aula 5. Responsabilidade social:    
       tópicos sobre cidadania e a    
  contribuição do profissional de  
  Contabilidade

Objetivos:

• reconhecer os tópicos sobre cidadania e responsabilidade social, 

enfatizando-se as contribuições específicas do profissional no que 

se refere à adoção de práticas contábeis como o Balanço Social; e

• identificar as ações que proporcionam a sua inserção cidadã, 

bem como a prática profissional, de modo a relacioná-las coeren-

temente.

Prezado(a) estudante,

Abordaremos, a partir de agora, a contribuição que o técnico em Contabili-

dade poderá realizar junto à sociedade, por meio do exercício de sua profis-

são, inserindo ações que promovam a cidadania a partir do registro e con-

tabilização das atividades sociais/humanas desenvolvidas no seu ambiente 

de trabalho. Você pode questionar: poderá o profissional da Contabilidade 
contribuir para o exercício da cidadania? Como é possível contabilizar ações 
sociais desenvolvidas em nosso ambiente de trabalho? É possível quantificar 
atitudes? Como fazê-lo?  É procurando atender a estas demandas que serão 

desenvolvidas as temáticas do capítulo. Seguindo a reflexão de Farias (2010), 

onde se procura integrar o conhecimento desenvolvido por outras áreas do 

conhecimento, agregando-o ao saber acumulado pelas ferramentas da Con-

tabilidade, de modo a estabelecer conexões possíveis, que promovam a apli-

cação prática e, consequentemente, situem sua contribuição particular para 

além da utilização prevista em seu surgimento, de controle econômico das 

operações de compra, venda e investimento. 

Boa aula!

5.1 Aproximações necessárias ao exercício  
      da cidadania 
Ao ver o tema dessa aula, você pode estar se perguntando: Por que estamos 
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nos ocupando com questões sociais? De que modo a Contabilidade se apro-
pria destes conhecimentos? 

Vivemos em sociedade e tudo o que diz respeito ao ser humano deveria, 

necessariamente, nos interessar, afinal, conforme afirmava o sociólogo Be-

tinho, tudo o que acontece no mundo acontece comigo. Então eu preciso 

participar das decisões que interferem na minha vida.

O primeiro passo para participar e tomar decisões que interferem em nossas 

vidas é ter  conhecimento da realidade. Conhecer, é saber da realidade, é 

procurar compreender os fenômenos sociais enquanto resultado de decisões 

políticas, que dizem respeito a todos.

As diferentes questões que interferem direta ou indiretamente em minha 

vida, o preço dos alimentos, os impostos que incidem sobre os mais variados 

produtos consumidos, a oferta de empregos, o número de desempregados, 

a violência, a qualificação profissional, entre outras questões, influenciam 

diretamente em nossas vidas, nas escolhas que fazemos ou naquelas que 

não poderemos fazer. 

O exercício da imaginação é, neste aspecto, de grande utilidade, uma vez 

que pensar os impactos, as consequências e o quanto as decisões tomadas 

em instâncias (muitas das quais desconhecemos) superiores, exercem grande 

influência em nossas vidas no dia a dia. A expressão “imaginação socioló-

gica”, termo utilizado por Giddens (2005), expressa o exercício que devem 

fazer aqueles que se dedicam ao estudo das Ciências Humanas, o de perce-

ber as conexões e as comunicações que ocorrem em diferentes níveis, e o 

quanto tais decisões nos afetam diretamente, na maioria das vezes. 

5.2 Origens da Cidadania: participar,       
 discutir e decidir   
O que é cidadania? Você já ouviu falar de cidadania? Geralmente, esta pala-

vra é utilizada para se referir a situações que, de algum modo, desrespeitam 

a vida de alguns grupos, tais como a fome, a violência, a falta de condições 

dignas de educação, o desemprego, promovendo a exclusão. Rapidamente, 

iremos conversar um pouco sobre estas questões. 

A palavra cidadania liga-se desde sua origem, à concepção de participação 

política, e da política em si. 
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A palavra política vem de polis, segundo ROBERTS (2001). A pólis era uma 

comunidade. Não incluía todos os habitantes da cidade e de suas cercanias, 

mas consistia apenas dos seus cidadãos: aqueles que pertenciam às fileiras 

hoplitas na guerra podiam opinar, mesmo que re-sumidamente, nos negó-

cios comuns, ao contrário de escravos, métecos e mulheres, que não podiam 

ser cidadãos. 

Assim, os cidadãos, eram todos aqueles que participavam das decisões e 

tomavam parte da vida pública. Deve-se ressaltar, portanto, que somente 

algumas pessoas eram consideradas cidadãs, assim, pode-se afirmar se tra-

tar de uma cidadania restrita, isto é, condição a ser exercida por alguns, e 

não por todos, ou pela maioria. O contrário, onde todos são considerados 

cidadãos, ao menos na forma da lei, é a situação que se denomina cidadania 

ampliada, que veremos adiante.

5.3 A cidadania na atualidade 
A história da cidadania, especialmente das mudanças de significado do ter-

mo verificadas ao longo da história deve-se, exclusivamente, às diversas mo-

bilizações sociais empreendidas pelas diferentes sociedades. 

Tais mobilizações sociais, como a Revolução Americana (1776) e Francesa 

(1789), reavivaram o sentido de participação, de liberdade, de igualdade e 

de respeito aos direitos, que o termo “cidadania” adquiriu através de suas 

experiências de participação política. 

Assim, a palavra cidadania, passou a significar existência de direitos comuns, 

necessários para a existência de condições dignas de vida a todas as pessoas. 

Este é o caso que verificamos na atualidade, da consciência de que todos 

somos seres dotados de direitos, que devem ser garantidos desde que nasce-

mos e se estender por toda nossa existência. Tal conjunto de entendimento 

de como deve ser conhecida, vivenciada e garantida à cidadania, recebe o 

nome de cidadania ampliada. 

5.4 Responsabilidade social: o balanço  
      social e a contribuição do profissional  
      da contabilidade 
Uma de suas atribuições como profissional contábil será o de realizar balan-

ços, que exponham todas as movimentações financeiras de uma instituição. 

Hoplita: Soldado da infantaria 
da Grécia antiga, fortemente 
armado.
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Mas como proceder quando as instituições e/ou empresas realizam ativida-

des filantrópicas? De assistência social? De promoção de atitudes sustentá-

veis e de respeito ao meio ambiente? A partir de agora você será convidado 

a estudar o assunto um pouco mais a partir dos tópicos a seguir:

Responsabilidade social empresarial 
O exercício de atividades sem fins lucrativos, por parte de empresas, deve 

ser interpretado como função ou atribuição? Há entre alguns estudiosos do 

tema certo consenso, que entende a natureza destas ações uma das funções 

a serem desempenhadas, especialmente, por considerar que tais organiza-

ções integram as mais diferentes sociedades nas mais diversas realidades, o 

que as leva a assumir certos compromissos, baseando-se na idéia de retri-

buição para as pessoas dos lugares nos quais desenvolvem suas atividades. 

Observe:

De um lado, a empresa oferece benefícios econômicos, benefícios so-

ciais (emprego, formação, contribuição à qualidade de vida, respeito às 

leias), benefícios ecológicos (respeito ao meio ambiente e sua melho-

ra). De outro, a sociedade aceita seus produtos e serviços, depositando 

a confiança nos benefícios. Essa confiança é diretamente proporcional 

à capacidade de resposta aos benefícios oferecidos pela empresa [...] 

Esse enlace pode ser considerado como a matriz principal da funda-

mentação da responsabilidade social e do caráter moral das expectati-

vas de reciprocidade (PIZZI, 2009, p. 50).

Assim, nesta perspectiva, acredita-se que a função a ser desenvolvida pelas 

empresas não deverá ser somente o aspecto econômico, sobretudo porque 

as empresas existem para as pessoas e porque as pessoas existem, fora disso, 

toda a estrutura empresarial perde sua razão de existência. 

A concepção de responsabilidade tem, portanto, relação com a capacidade 

que as pessoas e as organizações devem possuir para responder por seus 

atos e omissões. A responsabilidade pelo que fazemos ou deixamos de fa-

zer, consciente ou inconscientemente, trazem consequências, boas ou não, 

positivas ou negativas e, por isso, exigem de nós, posturas críticas e reflexões 

sobre seus fundamentos. E é aqui que, novamente, a ética ocupa o lugar 

de centralidade em nosso debate, contribuindo para a reflexão crítica sobre 

os fundamentos da ação e, especialmente, em torno da repercussão social, 

moral, econômica, política, que tais atos poderão gerar. 
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A preocupação com a saúde no trabalho; ou com a emissão de resíduos pre-

judiciais ao ambiente; ou com o lixo produzido e com a reciclagem; ou com 

o impacto social e ambiental de instalação de novos empreendimentos; ou 

com a inserção em certas comunidades e a adoção de políticas de inclusão 

social, poderão ser tomados como exemplos de ações que envolvem a res-

ponsabilidade social no ambiente empresarial. 

Se você pesquisar as instituições que se ocupam com questões desta natu-

reza, enumerará uma série de empresas que promovem responsabilidade 

social. É o caso, por exemplo, da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária); da Petrobrás, entre tantas outras. 

No entanto, devemos tomar cuidado com certas posturas que, muitas vezes, 

se utilizam da concepção de responsabilidade social de forma distorcida e 

equivocada.

É, de certo modo, comum a utilização da responsabilidade social como estra-

tégia propagandística de produtos e marcas. Neste contexto, agrega-se valor 

pela suposta preocupação com questões de ordem socioambiental implican-

do, assim, um compromisso somente com o aumento da margem de lucro 

por si mesma, ficando em segundo plano (ou em último) os compromissos 

que motivam a proposta da responsabilidade. 

Balanço social corporativo 
No Balanço social devem ser informadas atividades desenvolvidas pelas or-

ganizações em seus aspectos sociais, tanto interna quanto externamente; 

as contribuições realizadas quanto ao exercício da cidadania empresarial; 

indicadores ambientais e do corpo funcional. 

Cabe ressaltar que o Balanço Social encontra entrelaçado com a Responsa-

bilidade Social, para isto a Norma Brasileira ABNT / NBR – 16001 estabelece 

diretrizes para a adoção e implementação de ações desta natureza. A NBR 

16001 estabelece como objetivos, metas e programas, o que está transcrito 

abaixo:

“Os objetivos e metas devem ser compatíveis com a política da responsabili-
dade social e devem contemplar, mas não se limitar a:

a) boas práticas de governança;

Acesse o arquivo clicando 
no link http://www.ibase.br/
userimages/BS_2.pdf , ou se 
desejar, visite também o próprio 
portal IBASE através do site: 
www.ibase.br .

O modelo do Balanço Social 
pode ser encontrado em: http://
www.balancosocial.org.br/cgi/
cgilua.exe/sys/start.htm 
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b) combate à pirataria, sonegação, fraude e corrupção;

c) práticas leais de concorrência;

d) direitos da criança e do adolescente, incluindo o combate ao trabalho 
infantil;

e) direitos do trabalhador, incluindo o de livre associação, de negociação, a 
remuneração justa e benefícios básicos, bem como o combate ao trabalho 
forçado;

f) promoção da diversidade e combate à discriminação (por exemplo: cultu-
ral, de gênero, de raça/etnia, idade, pessoa com deficiência);

g) compromisso com o desenvolvimento profissional

h) promoção da saúde e segurança;

i) promoção de padrões sustentáveis de desenvolvimento, produção, dis-
tribuição e consumo, contemplando fornecedores, prestadores de serviço, 
entre outros;

j) proteção ao meio ambiente e aos direitos das gerações futuras; 

l) ações sociais de interesse público.” 

Analisando o que estabelece parte da NBR 16001, percebe-se que boa parte 

das ações a serem atingidas passam, primeiramente, por ações/atitudes de 

natureza interna, o que implica a responsabilização para com funcionários e 

pessoas diretamente ligados ao desenvolvimento da missão da organização.

Aqui, confirma-se o que se falava anteriormente, de que a responsabilidade 

social é mais do que a realização de certas atitudes, como participar em 

campanhas e realizar doações trata-se, primordialmente, de mudanças de 

atitudes e concepções organizacionais, que se comprometem com as ações 

desenvolvidas em diferentes níveis e realidades. 

Resumo 
A última aula trouxe informações relacionadas ao exercício da cidadania com 

a prática da responsabilidade social. Em muitos casos, por desconhecimento, 
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pessoas e organizações não promovem ações sociais e ambientais, ou quan-

do fazem não as registram. Nesta parte do trabalho foi apresentado um pou-

co da história da cidadania no Brasil e suas implicações para a promoção da 

autonomia e participação ativa da população em assuntos públicos. A abor-

dagem aproximou-se da temática da responsabilidade social, com a intenção 

de incitá-lo a tomada de atitudes em sua atuação profissional, apresentando 

o balanço social corporativo como uma iniciativa possível e viável de contri-

buição por parte das organizações. De todo modo, não se deve esquecer os 

limites de tal intervenção, bem como, o papel ativo do próprio Estado e da 

sociedade como um todo como sujeitos ativos, seja para continuidade, seja 

para mudança.

Atividades de Aprendizagem
1. A partir da leitura dos poemas abaixo produza um texto refletindo e rela-

cionando o assunto até então desenvolvido e o contexto evocado.

 “O Bicho” de Manuel Bandeira
Vi ontem um bicho
Na imundice do pátio
Catando comida entre os detritos.
Quando achava alguma coisa;
Não examinava nem cheirava:
Engolia com voracidade.
O bicho não era um cão,
Não era um gato,
Não era um rato.
O bicho, meu Deus, era um homem.

“Além da imaginação” de Ulisses Tavares
Além da Imaginação
Tem gente passando fome. 
E não é a fome que você imagina 
entre uma refeição e outra.
Tem gente sentindo frio. 
E não é o frio que você imagina 
entre o chuveiro e a toalha. 
Tem gente muito doente. 
E não é a doença que você imagina 
entre a receita e a aspirina. 
Tem gente sem esperança. 
E não é o desalento que você imagina 
entre o pesadelo e o despertar. 
Tem gente pelos cantos. 
E não são os cantos que você imagina 
entre o passeio e a casa. 
Tem gente sem dinheiro. 
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E não é a falta que você imagina 
entre o presente e a mesada. 
Tem gente pedindo ajuda. 
E não é aquela que você imagina 
entre a escola e a novela. 
Tem gente que existe e parece 
Imaginação. 
 

2. Responda as seguintes questões:

Você acredita que todas as pessoas têm conhecimento de todos os direitos 

que possui? 

Por que é ainda tão distante a garantia de direito iguais para todas as pes-

soas?

3. Preencha as lacunas seguindo o conteúdo anteriormente lido:  

a) Responsabilidade Social é desenvolvida por ___________ que se preocu-

pam com a adoção de _____________ para a promoção da qualidade de 

vida e proteção ambiental.

b) Uma contribuição prevista para o profissional de Contabilidade encontra-

-se na elaboração do ___________________, uma ferramenta contábil que 

permite evidenciar as ações sociais e ambientais desenvolvidas pelas organi-

zações empresariais. 

c) A palavra cidadania vincula-se em sua origem à concepção de 

_____________________. A palavra _________ vem de polis.

d) A pólis era uma ________________, mas não incluía todos os seus habi-
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tantes, excluindo _________, ____________ e ______________.

e) Na atualidade a cidadania apresenta um significado diferente daquele 

existente na pólis grega, em que todos os cidadãos possuem direitos, in-

dependentemente do gênero e condição econômica, sendo chamada de 

__________________. 

f) As Revoluções _______________ (1776) e __________________ (1789) 

contribuíram para o surgimento de ideais de liberdade e igualdade, e rea-

vivaram a participação e a concepção de cidadania que conhecemos hoje.

Parabéns por finalizar esta disciplina. É uma satisfação ter produzido este 

conteúdo, sabendo que ele poderá embasar sua ação profissional e auxiliar 

na reflexão sobre seu cotidiano de trabalho. Não se esqueça de manter sem-

pre a leitura dos documentos fundamentais a sua profissão e de buscar uma 

postura ética e comprometida com a sua área de trabalho. Busque refletir a 

partir de agora, sobre as posturas que você pretende ter no mundo profis-

sional. Mais uma vez, parabéns e até a próxima!
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Palavras Finais

Prezado(a) estudante,

Ao chegar ao final desta disciplina você cumpriu mais uma etapa de sua 

formação profissional e teve a oportunidade de refletir sobre um assunto 

de grande importância para qualquer cidadão: o comportamento e a ética. 

Esses dois termos trazem em si grande peso na formação do indivíduo, seja 

na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. É necessário que tenhamos 

consciência de nossos atos para que eles não interfiram de forma negativa 

nos ambientes que nos cercam: nossa casa, nossos relacionamentos pesso-

ais, o encaminhamento dos trabalhos profissionais que estamos realizando. 

Pense nisso e siga em frente com sua caminhada. Até a próxima!
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