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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 2013

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br 

Apresentação Rede e-Tec Brasil
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Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem 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 

utilizada 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 conferir o seu domínio do tema estudado. 

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

sobre pontos importantes e/ou questionamentos.

Indicação de ícones
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Palavra do Professor-autor
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Prezado(a) estudante,

Este é um momento muito significativo para uma relação que aposta no seu 

sucesso. 

O século XXI exige do profissional permanentes reflexões sobre responsa-

bilidade social, responsabilidades técnicas seguidas de avaliação sobre as 

consequências causadas pelos atos ilícitos e irresponsabilidades no âmbito 

administrativo e técnico dos profissionais na área de informática.

Desse modo, quando todos os olhares estão voltados para os níveis de com-

petência, vamos parar para pensar as responsabilidades sociais. A disciplina 

Ética Profissional e Cidadania nos proporciona a oportunidade de reflexões 

profundas sobre as relações com o universo da obediência à lei, da qualidade 

profissional, do respeito humano, da eficiência e da eficácia de nossas atri-

buições profissionais e políticas no mundo do trabalho.

Esta disciplina permitirá, dentre inúmeras aprendizagens, uma que marcará 

profundamente a maneira de olhar sua formação técnica, não apenas como 

uma maneira de ganhar dinheiro e ter sucesso no emprego, mas a constru-

ção de um mundo possível, mais justo, humano e igualitário.

Por isso, convido você a mergulhar comigo nas possibilidades de interpreta-

ção da realidade apresentadas ao longo do texto - destacando-se que ele é 

apenas um ponto de partida - a fim de revisar as percepções que temos da 

sociedade, da ética e da cidadania, com vistas à reelaboração de conceitos e 

de reflexões abrangentes sobre o tema.

Boa sorte para todos!





Essa disciplina foi preparada para ser ministrada em três aulas. Nela você es-

tudará os fundamentos sociais da dimensão ético-moral da vida social e sua 

consequência na ética profissional, além das questões que envolvem a cida-

dania. Será apresentada a essência profissional, seus significados e valores, 

seguidos das implicações ético-políticas no mundo do trabalho.

Na primeira aula, você poderá refletir sobre a sua condição de ser humano e 

suas relações com a sociedade. 

Na segunda aula, exploraremos os fundamentos da ética e da moral e as 

suas aplicações nas ações humanas, ou seja, a aplicação da teoria na prática.

Na terceira aula, pretendemos aproximar você do conceito de cidadania his-

toricamente construído, que toma dimensões e contornos diferentes a de-

pender dos próprios rumos da sociedade, do momento histórico-econômico-

-cultural. Possibilitará o estabelecimento das relações entre a cidadania e a 

ética, importante para posicionar-se frente às ações políticas, econômicas, 

sociais e culturais do mundo atual. 

A ideia da disciplina é estabelecer a relação entre as informações que apro-

fundam o conhecimento da ética frente às estruturas que constroem valo-

res no pleno exercício da cidadania, interagindo com os sujeitos sociais e 

profissionais pelo debate que aprende e constrói o saber, como objeto do 

crescimento humano e profissional.    

Enfim, você terá oportunidade de construir seus projetos enquanto cidadão 

trabalhador que está envolvido com o mundo sob permanentes mudanças, 

contribuindo com o mundo e aprendendo no mundo. Ao final da disciplina 

Ética Profissional e Cidadania, o maior objetivo deverá ser o de contribuir 

para a valorização do conhecimento e dos bens culturais, além do aprendi-

zado em conviver com as adversidades éticas.

O Autor

Apresentação da Disciplina
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Objetivos:

• Reconhecer o processo de construção do indivíduo como ser 

social;

• Refletir sobre se a nossa “humanidade” possui ou não uma de-

terminação biológica; 

• Identificar quais mecanismos o processo social utiliza na confor-

mação de cidadãos e cidadãs;

Caro(a) estudante,

Você algum dia já parou para pensar que as coisas triviais, os fenômenos 

corriqueiros do dia a dia, a nossa maneira de viver, de agir e sentir abran-

gem inúmeras peculiaridades, diferenças referentes aos mais variados com-

portamentos? Por outro lado, podemos também detectar que, dentre eles, 

sempre existem fatores em comum, aspectos que são realizados de forma 

semelhante por todos nós. 

Não responda ainda, aguarde mais um pouco, vejamos a seguinte situação 

que pode ocorrer com qualquer pessoa, se é que já não tenha acontecido 

com você: ao chegar à lanchonete, um pouco antes do horário combinado 

com a “turma”, você olhou para um lado, para outro e acabou escolhendo 

uma mesa numa posição estratégica, ou seja,  de onde seria possível ver as 

pessoas chegando e indo embora, e, principalmente, fora do caminho de 

passagem dos garçons ou da entrada para os sanitários, sentou-se, avistou 

pessoas conhecidas às quais cumprimentou; então o garçom, como de cos-

tume, veio lhe trazer o cardápio, ficou aguardando enquanto você pudesse 

escolher e pedir, porém, você apenas solicitou um refrigerante e explicou-lhe 

que, quando a “turma” chegasse, escolheriam juntos o que iriam comer e 

beber. Nesse instante, ainda enquanto aguardava, tomando um refrigeran-

te, olhando para o copo, escorregando bem devagar o dedo pela borda do 

Rede e-Tec BrasilAula 1 - Homem: Um Ser Social 15
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copo, notando e sentindo o estalar das bolhas de gás e as possíveis imagens 

que ali se formavam, começou a passar pela sua cabeça inúmeros pensa-

mentos sobre as mais variadas situações. Então, de repente, você se pegou 

reparando nas atitudes dos outros clientes que chegavam, que já estavam 

por lá e que estavam deixando a lanchonete. 

Começou a notar que os clientes que chegavam em casais, normalmente, 

quando eram jovens, sentavam-se nas mesas mais isoladas, nos cantos, mais 

próximos às paredes, possivelmente para poderem conversar ou sussurrar ao 

“pé do ouvido” e namorar mais privativamente, mas, ainda em relação aos 

casais, você pôde notar que, quando eram mais velhos, os homens puxavam 

as cadeiras para as mulheres se sentarem, num ato cavalheiresco; os clientes 

que chegavam em grupo escolhiam as mesas centrais, eram mais descon-

traídos, alegres e, dependendo da interpretação... bagunceiros, realmente, 

estavam ali para aparecer, chamarem atenção, ou melhor marcarem o terri-

tório; quando chegavam sozinhas, as pessoas (homens e/ou mulheres), de-

pendendo da intenção: escolhiam qualquer lugar que estivesse disponível, 

faziam o pedido, comiam, bebiam, pediam a conta, pagavam e saíam rapi-

damente, ou escolhiam os lugares mais expostos, pediam uma, duas, três... 

bebidas que duravam séculos para serem degustadas, e, mais que isso tudo, 

sendo feito com charme, com glamour, é como se cada gole fosse um flash 

como se dizia numa novela da televisão, somente após um longo período é 

que escolhiam um prato para ser saboreado.

Ética Profissional e CidadaniaRede e-Tec Brasil 16
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Você começou também a observar que havia pessoas que se vestiam de 

maneiras distintas, para o que uma possível explicação estava no fato de 

onde cada um vinha ou para onde iriam, assim, alguns usavam roupas mais 

descontraídas ou esportivas, possivelmente tinham como intenção apenas se 

alimentar e voltar para casa, outros se vestiam formalmente, poderia ser por 

estarem vindo do serviço, chegando e/ou posteriormente, pelo horário, iriam 

à Igreja e os demais, informalmente, que poderia ser devido a inúmeras situ-

ações, pois a maioria das pessoas se vestia dessa forma; também você achou 

interessante que as pessoas, independentemente do traje utilizado, reali-

zavam pedidos de refeição e bebidas diferenciados, primeiramente pediam 

uma salada como entrada, bebiam um vinho ou uma cerveja, posteriormen-

te, solicitavam o prato principal e por último, um caldo ou uma sobremesa; 

ou então, pediam variados petiscos ou porções, para beber...beber e beber.

Podemos verificar, independentemente de qualquer situação que nós possa-

mos descrever, que a maior parte das pessoas reage geralmente da mesma 

forma, seguindo habitualmente padrões reconhecíveis, de maneira previsí-

vel e considerada “normal”, numa determinada situação, grupo social ou 

sociedade, assim como tudo o que nós aprendemos nas interações com as 

demais pessoas, daquelas que mantemos um contato direto (nossos pais, 

irmãos, amigos, vizinhos), como aquilo que por meio delas aprendemos, das 

posições político-partidárias, futebolísticas e/ou religiosas, crenças e opiniões 

dos grupos sociais aos quais pertencemos. Isto inclui as gerações passadas, 

por meio do processo social de transmissão da cultura, todas as pressões que 

procedem das persuasões coletivas vigentes, dos costumes, dos usos, que 

determinam em cada um de nós uma adaptação maior ou menor a essas 

regras/condutas sociais de comportamento; as necessidades suscitadas por 

contágio ou por imitação dentro de um grupo social, que o indivíduo não 

sentiria fora desse ambiente coletivo, mas que experimenta fortemente em 

seu interior. 

A uniformização de muitas de suas respostas a determinadas circunstâncias 

ou a determinados fatos, foi modelada por fatores sociais. Como exemplo, 

podemos salientar que em nossa sociedade todos, independentemente de 

convicção política, credo religioso e/ou posição socioeconômica, se alimen-

tam três vezes ao dia (uma delas próximo ao meio dia);  professam uma fé 

religiosa e adotam como língua materna um idioma meramente vernáculo, 

ou um idioma que é veículo de comunicação universal no mundo da cultura, 

como o inglês, o espanhol, o francês ou o alemão. Da mesma forma, influem 

a situação econômica, de grandes recursos financeiros, média, modesta, 

Grupo Social
ocorre quando num         
determinado conjunto de 
pessoas existem relações 
estáveis, em razão de objetivos 
e interesses comuns, assim 
como, sentimentos de identidade 
grupal desenvolvidos por meio 
do contato contínuo.

Rede e-Tec BrasilAula 1 - Homem: Um Ser Social 17



pobre ou indigente. Podemos citar também as responsabilidades familiares 

(como pai, ou como filho menor sob a guarda de seus pais, ou como filho 

mais velho que deve prover às necessidades de sua mãe viúva e de seus ir-

mãos) Além desses, podemos apontar outros fatos e fatores socioculturais, 

como se fossem itinerários socialmente predeterminados, são caminhos ou 

trajetórias traçadas e estabelecidas socialmente para e por todos nós.   

Provavelmente você responderá que não, que nunca parou para refletir so-

bre estas questões, afinal, acreditava que elas faziam parte da nossa genéti-

ca, fossem repassadas hereditariamente, algo próprio da natureza humana 

ou dos nossos instintos, mas fique tranquilo, pois, é ideia corrente que quan-

to mais natural ou habitual é uma atividade, ou seja, quanto mais familiar 

e cotidiana nos é, mais tardamos em ter consciência das condições da sua 

existência, do seu exercício e da sua permanência:

nove décimos de tudo o que você faz, diz, pensa, sente, desde que 

se levanta de manhã cedo até que vai para a cama de noite, você diz, 

faz, pensa, sente, não como expressão própria, independente, mas em 

conformidade inconsciente e sem crítica com regras, regulamentos, 

hábitos grupais, padrões, códigos, estilos e sensações que existiram 

muito antes que você nascesse e que foram sendo inculcados à você 

dia-a-dia. (RUSSELL apud INFORZATO, 1971, pp.37-38)

Ora, por mais paradoxal que esta afirmação possa parecer à primeira vista, 

não há atividade que nos seja mais familiar que a atividade social. Vive-

mos tão naturalmente no ambiente social e desempenhamos diariamente 

a nossa função social que nem conseguimos perceber que obedecemos aos 

imperativos coletivos da moral, do costume, dos valores sociais e culturais; 

servimos de noções como as de direito, de responsabilidade, de parentesco, 

de propriedade; compramos, vendemos e contratamos; em suma, agimos 

como seres sociais, sem nisso pensarmos, sem chamar a nossa atenção ou 

termos qualquer consciência. Desse modo, como nos tornamos parte da 

sociedade? Será que nossa humanidade tem uma determinação biológica? 

Quais os mecanismos utilizados pelo processo social? Você terá oportunida-

de de encontrar respostas ou refletir sobre estas e outras perguntas ao longo 

do conteúdo desta aula que vai tratar das pessoas enquanto seres sociais, 

os vários mecanismos existentes para a transformação do indivíduo num ser 

social  e do desempenho do seu papel quando inserido no seio da sociedade.

Ética Profissional e CidadaniaRede e-Tec Brasil 18



1.1 A humanidade por natureza é consti- 
      tuída por seres sociais
Ao analisarmos nossa vida, encontramos inúmeros componentes sociais, 

uma abundância de variadas experiências do social.  Primariamente, nos 

defrontamos com o fato de que não estamos sós, pelo contrário, estamos 

juntos de outras pessoas, com as quais convivemos e interagimos. Alguns 

desses próximos estão muito perto de nós, como, por exemplo, nossos fa-

miliares. Outros se acham mais distantes, como todos os membros da nos-

sa denominação religiosa, embora também convivamos com eles, de certa 

maneira. As demais pessoas com as quais convivemos não se apresentam 

como uma “(...) multidão amorfa situada sobre um mesmo plano, mas sim 

formando vários grupos, em diferentes planos e muitas vezes interferentes 

entre si” (RECASÉN SICHES, 1970, p.60), como por exemplo: a vizinhança, a 

cidade, a Nação, a escola, o círculo cultural, a empresa, dentre outros.

Então, antes de qualquer coisa, se combinássemos de realizar uma pesquisa 

sobre a História Humana, qualquer que fosse a sua abrangência e o seu 

alcance delimitado, chegaríamos com toda certeza a uma conclusão: para-

fraseando o filósofo grego Aristóteles, a de que “o homem é naturalmente 

um animal político” contemporaneamente, o termo usualmente traduzido 

por político seria mais apropriadamente social. [...]

Contudo, vamos abrir um parêntese neste momento, questionando apenas 

um detalhe, isto é, se você já não o tenha feito: de que não devemos pensar 

que a vida social é limitada somente à humanidade, ou que começou com 

ela. Afinal de contas, encontramos vida social em formas altamente consti-

tuídas, entre muitas espécies animais. Assim, várias espécies de insetos fo-

ram chamadas de “insetos sociais”, “sociedade de insetos”, devido sua vida 

social ser altamente organizada em que constatamos que os comportamen-

tos de tais animais apresentam certas padronizações parecidas com algumas 

uniformidades verificadas entre os seres humanos – lembrando que padrões 

de comportamento são formas regulares de ação associadas a determina-

das situações. Temos, em relação a esses aspectos, exemplos notáveis, que 

você já deve algum dia ter visto e/ou acompanhado pacientemente, num 

daqueles dias chuvosos, ou que estamos sem fazer nada, sem nenhuma pre-

ocupação, naqueles instantes de reflexão, das formigas, abelhas e vespas, 

que vivem em comunidades com um sistema de castas (não deixe de ler o 

Saiba mais na lateral da página sobre a sociedade de castas na Índia)  bem 

definido, divisão de trabalho, cooperação, consciência de grupo, interco-

municação e mesmo ajuda mútua. Para se ter uma ideia, num momento de 

Castas
posição social que é atribuída 
por ocasião do nascimento, 
independentemente da vontade 
e sem perspectiva de mudança 
ou mobilidade social

A Sociedade de castas na 
Índia
Purusha:
Brâmanes: "Homens 
do sagrado", sacerdotes 
responsáveis pelos rituais.

Xátrias: Nobres guerreiros, 
que se encarregavam da 
administração e da política 
e viviam das rendas da 
propriedade territorial.

Vaixás: Camponeses, artesãos e 
comerciantes.

Sudras: Servos, camada oriunda 
provavelmente da população 
nativa subjugada pelos árias, 
acrescida de condenados por 
dívidas e prisioneiros de guerra.

Dálits (Intocáveis): Não 
pertencem a nenhuma casta. 
Eles são os párias, os "foras das 
castas", pessoas totalmente 
excluídas dos direitos e 
consideradas impuras.
Fonte: GANERI, Anita. 
Explorando a Índia. São Paulo 
Ática, 1997
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perigo do rebanho, contra onças e demais predadores, as vacas, as novilhas 

e os bezerros concentram-se ao centro enquanto o touro fica ao redor, per-

correndo o trajeto, formando um círculo de proteção, em certos momentos, 

atacando e noutros protegendo-os contra o oponente, até que a ameaça 

desapareça. Nos mamíferos, particularmente entre as espécies superiores, 

a vida em grupo frequentemente assume uma forma bastante sugestiva da 

vida social humana.

Os pontos de semelhanças entre a vida social dos macacos superiores – go-

rila, orangotango e chimpanzé – e as dos seres humanos são tão marcantes 

que suscitaram inúmeros estudos, dentre os quais podemos destacar o de 

Wolfgang Köhler, The Mentality of Apes, por meio do qual ele descobriu que:

 a vida grupal dos símios revela quase todas as características das socie-

dades humanas, embora de forma rudimentar: amor e ódio, simpatia e 

antipatia, amizade e animosidade, apego genuíno, dor pela morte de 

um amigo, felicidade e desespero, um desenvolvido senso de pertencer 

ao grupo e de solidariedade [...](KÖHLER apud KOENIG, 1970, p.30)

Em suma, os grandes macacos comportam-se de maneira muito semelhante 

aos seres humanos. Apesar de todas essas semelhanças, há diferenças es-

senciais entre a vida social do animal inferior e do indivíduo. Embora essas 

diferenças sejam mais quantitativas do que qualitativas, diferenças mais de 

grau do que de tipo, são suficientemente grandes para distinguir o ambiente 

social humano em relação à dos animais.  

Ainda que os animais inferiores aos humanos tenham desenvolvido meios 

de comunicação, não se pode dizer que possuam uma verdadeira lingua-

GAROTO SELVAGEM 
 Em 1797, um menino selvagem 

é capturado numa floresta de 
Aveyron, onde sempre viveu. 

Encaminhado para um centro 
de surdos-mudos, é objeto de 
todo tipo de curiosidade. Em 

seguida é levado pelo Dr. ltard, 
que acreditava ser possível 

transformar o garoto.
(L’Enfant Sauvage, França, 

1970). Direção: François 
Truffaut. Elenco: Jean-Pierre 

Cargol, François Truffaut, 
Françoise Seigner, Jean 

Dasté, Claude Miller, Annie 
Miller. P&B, 90 min.

Figura 2
Fonte: : http://www.duiops.net

GORILA ORANGOTANGO CHIMPANZÉ
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gem, e, embora sejam capazes de aprender, como os cachorros, papagaios, 

gatos, dentre outros, suas habilidades nesse sentido são bastante limitadas 

e não comparáveis às nossas. A vida social dos animais inferiores aos huma-

nos baseia-se quase totalmente no instinto, ou no comportamento reflexo, 

e não mostra nenhuma variação de geração a geração. Se compararmos, 

por exemplo, os padrões de comportamento das formigas de uma mesma 

espécie, porém localizadas em áreas diferentes e sem possibilidade alguma 

de contato, notaremos que eles são idênticos. De acordo com Harry Shapiro 

(1972, pp.11-12), tal característica se confirma, “formigueiros petrificados, 

calculados em milhões de anos, indicam que as formigas do passado remoto 

não diferem em comportamento dos exemplares atuais”. Se observarmos 

agora o comportamento das abelhas de uma colmeia qualquer, durante o 

maior tempo que nos for possível, mesmo durante anos, constataremos que 

os padrões de comportamento são constantes. Logo, um gato também não 

precisa aprender a limpar o seus pelos se lambendo, esse é igualmente um 

padrão de comportamento biologicamente herdado por esse animal.

Mesmo quando supomos que os padrões de comportamento dos animais 

resultam da “pressão das circunstâncias”, temos que admitir que as formas 

padronizadas de adaptação às circunstâncias ambientais terminam por se-

rem incorporadas ao patrimônio genético de cada espécie. Isto não significa 

que os animais inferiores sejam destituídos da capacidade de aprender, nem 

que a totalidade do comportamento humano resulte apenas da aprendiza-

gem. Significa que o comportamento dos animais é predominantemente pa-

dronizado pela herança biológica, em contraposição ao dos seres humanos, 

pois, se é que há rudimentos de comportamento instintivo, provavelmente 

não representam quase nada em face da aprendizagem pela qual adquiri-

mos a capacidade de ajustamentos adequados à sociedade em que vivemos, 

como fica explícito no experimento ocorrido no século XIII, desenvolvido 

por Frederico II, Imperador do Sacro Império Romano-Germânico, descrito 

pelos editores James B. Ross e Mary M. McLaughlin, na obra The Portable 
Medieval Reader, agora sim, após a descrição a seguir, podemos fechar o 

nosso parêntese.

[...] a sua segunda loucura foi querer descobrir que espécie de fala 

e que maneira de falar teriam as crianças quando crescessem se, até 

então, não falassem com ninguém. Por isso ordenou às mães de cria-

ção e às amas que amamentassem as crianças, que as banhassem e 

lavassem, mas que de maneira nenhuma brincassem ou falassem com 

elas, pois ele queria saber se falariam a língua hebraica, que era a mais 

UM LOBO NA FAMÍLIA 
Um grupo de exploradores 
encontra um rapaz que foi 
criado por uma família de lobos, 
na selva. Decidem levá-lo para 
a cidade, mas sua adaptação 
à civilização provoca muitas 
confusões.
(Walk Like a Man, EUA, 
1987). Direção: Melvin 
Frank. Com Howie MandeI. 
90 min.

O ENIGMA DE KASPAR 
HAUSER 
Baseado em fato real ocorrido 
na Alemanha de 1820, o 
adolescente Kaspar Hauser 
aparece em uma cidade, após ter 
vivido desde o nascimento em 
um porão, sem qualquer contato 
humano. É acolhido na casa de 
um professor, que inicia a sua 
socialização.
(Feder Jür Sich und Gott 
Gegen Alle, Alemanha, 
1974). Direção: Werner 
Herzog. Elenco: Helmut 
Dõring, Bruno S. Walter 
Ladengast. 110 min.

NELL 
O filme conta a história de uma 
mulher que é criada por sua 
mãe em uma floresta isolada de 
qualquer tipo de civilização. Sua 
mãe, uma heremita que sofrera 
um derrame, morre, deixando 
Nell sozinha no mundo. Ao ficar 
sabendo da existência de uma 
“mulher selvagem”, um médico 
da cidade, resolve estudar o 
comportamento de Nell e se 
admira com o modo com que 
ela consegue garantir sua 
sobrevivência mesmo estando 
isolada de qualquer outro ser 
humano.
(Nell, Estados Unidos, 1994) 
Direção: Michael Apted. 
Elenco: Jodie Foster, Liam 
Neeson, Natasha Richardson, 
Richard Libertini, Nick 
Searcy, Robin Mullins, 
Jeremy Davies, O’Neal 
Compton.115 min.
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antiga, o grego, o latim, o árabe ou talvez a língua dos pais, de que 

haviam nascido. Mas lidou em vão, porque todas as crianças morre-

ram. Pois não poderiam viver sem as carícias, os rostos alegres e as 

palavras carinhosas das mães adotivas. E por isso se chamam “canções 

de ninar”, as que entoam uma mulher enquanto balança o berço, para 

fazer adormecer uma criança; sem elas, a criança dorme mal e não tem 

descanso. (CHINOY, 1993, p.116)   

Nesse sentido, quando dizemos que nós somos seres sociais estamos que-

rendo dizer muito mais, queremos dizer que, sendo sociais por definição, 

todos somos essencialmente incompletos. Incompletos? Por quê? Em que 

sentido? Estas devem ser interrogações que você deve estar se fazendo ago-

ra, não é? 

É verdade que nós somos dotados de certas características que somente os 

seres humanos possuem, tais como: um extraordinário grau de complexida-

de e especialização neurocerebral; um aparelho vocal que possibilita a emis-

são de sons articulados; a mão com a função de agarrar, que confere a todos 

nós uma capacidade ímpar de manipulação dos objetos. As características 

biológicas peculiares da nossa espécie constituem uma condição necessária 

ao desenvolvimento da maneira própria de nos associarmos uns aos outros 

e viver em grupo, mas não bastam para que possamos desenvolver nossa 

sociabilidade. Sem elas, nós não nos tornamos seres sociais, mas elas apenas 

não são suficientes, pois a forma típica de sociabilidade de todos nós não é, 

ao contrário dos demais animais, uma consequência direta das habilidades, 

nem conhecimentos instintivos e também de nenhum padrão herdado de 

comportamento, ou de um conjunto de respostas automáticas ou reflexos, 

como o agarrar, o chupar, o piscar, e assim por diante, mas, os instrumentos 

com que enfrentamos o meio em que vivemos e organizamos a nossa exis-

tência coletiva derivam dos variados contatos com os grupos sociais a que 

pertencemos, afinal, dificilmente sem a vida em grupo, poderíamos desen-

volver as características que chamamos de humanas, tornando, desse modo, 

a vida em grupo indispensável a qualquer ser humano, que o grupo social e 

a sociedade, precedem ao indivíduo, no sentido de que o ser humano é um 

produto do processo de socialização.

A melhor indicação de que sem o vínculo com a sociedade, o indivíduo não 

sobrevive, ou melhor, as pessoas não se tornam humanas, pode ser ilustrado 

pelo caso das crianças-lobo descrita na obra de J. A. L. Singh e R. M. Zingg, 

Wolf Children and Feral Man.

Socialização
significa a transmissão e 

assimilação de padrões de 
comportamento, normas, 

valores e crenças, bem como, o 
desenvolvimento de atitudes e 

sentimento coletivos.
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AMALA E KAMALA – ÍNDIA (1921)

Amala e Kamala eram duas meninas que foram descobertas em 1921, 

numa caverna da Índia, vivendo entre lobos. Essas crianças que, na 

época, tinham aproximadamente a idade de 4 e 8 anos, foram confia-

das a um asilo e passaram a ser observadas pelos estudiosos, pois, os 

seus comportamentos assemelhavam-se mais ao dos animais do que 

aos dos seres humanos, não falavam e nem demonstravam emoções 

humanas. Amala, a mais jovem, não resistiu à nova vida. A outra, 

porém, viveu mais uns oitos anos. Ambas apresentavam hábitos ali-

mentares bastante diferentes dos nossos. Como fazem normalmente 

os animais, elas cheiravam a comida antes de tocá-la, dilacerando os 

alimentos com os dentes e poucas vezes fazendo uso das mãos como 

instrumento para beber e comer. Possuíam aguda sensibilidade au-

ditiva e desenvolvimento do olfato para a carne. Para se locomover, 

apoiavam-se sobre as mãos e os pés, adotando a marcha quadrúpede, 

como faziam seus antigos companheiros, os lobos. Kamala por exem-

plo, levou seis anos para utilizar a marcha ereta. Notou-se também 

que Kamala não se sentia à vontade na companhia de outras pessoas, 

preferindo a dos animais, que se entendiam maravilhosamente com 

ela, jamais se espantando quando da sua aproximação. (TELES, 1969, 

pp.115-116)

Por conseguinte, para finalizarmos esta discussão, acreditamos ter ficado 

claro que nós nascemos com um equipamento físico mais ou menos distinto, 

que crescerá e amadurecerá. Possuímos a capacidade de aprender e ensinar, 

que nos distingue de outros animais. Temos impulsos e necessidades – fome 

e comida, sede e bebida, libido e satisfação sexual, bem como possibilidades 

de reações emocionais – cólera, medo, amor e ódio, enfim, não podemos 

Figura 3
Fonte: http:// themoonwolff.blogspot.com

A NATUREZA, QUASE, 
HUMANA  
Um obcecado cientista que leva 
um homem que nasceu e cresceu 
e foi criado como se fosse um 
macaco, consequentemente, 
desconhece qualquer forma de 
civilização. Ao mesmo tempo em 
que é levado para o Laboratório 
para ser estudado e tentar ser  
civilizado a mulher do cientista, 
que também tem o seu lado 
macaco, por ter um problema 
hormonal que faz com que seu 
corpo seja coberto de pêlos, luta 
para preservar o lado puro e 
simples do selvagem. 
(Human Nature, Estados 
Unidos, 2001). Direção: 
Michel Gondry. Elenco: Tim 
Robins, Patrícia Arquette, 
Rhys Ifans, Miranda Otto. 
96 min.

UM HOMEM CHAMADO 
CAVALO 
John Morgan, um aristocrata 
inglês de modos refinados, faz 
parte de uma expedição em 
Dacota em 1821, quando é 
capturado pela tribo dos “Mãos 
Amarelas”, índios da nação 
Sioux. É inicialmente escravizado 
e tratado como um animal de 
carga pelos guerreiros.Na tribo 
há outro homem branco cativo, 
Batise, que só pensa em escapar. 
Morgan chega a matar dois 
selvagens das tribos rivais (e os 
escalpela) e com isso consegue 
receber o almejado status de 
“guerreiro”, passando a ser 
chamado de “Horse” pelos 
outros. Deseja casar-se com 
uma índia, mas para isso deve 
passar por todo o doloroso ritual 
imposto pelas tradições da tribo.
(A Man Called Horse, 
Estados Unidos, 1970). 
Direção: Elliot Silverstein. 
Elenco: Richard Harris e 
Judith Anderson. 114 min.
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depender de padrões de comportamento inerentes, ou instintivos, como um 

guia para nossas atividades e vida social, pelo fato de que os nossos traços 

genéticos e as potencialidades individuais, para ser bem poético, apenas se 

desabrocham no decurso das nossas experiências no meio social, num con-

texto histórico, cultural e econômico.

1.2  Enfim, o que vem a ser o processo de     
       socialização?
O problema fundamental, que teremos que examinar neste momento, é 

descobrir uma explicação de como é possível para os seres humanos agirem 

em conjunto; em outras palavras, como é possível para as pessoas, comple-

tamente separadas do ponto de vista físico, cultural, diferenças socioeconô-

micas combinarem-se em unidades maiores.  Se, por acaso, se encontrassem 

em algum lugar, conseguiriam interagir e agir como se fossem uma única 

pessoa com a mesma natureza social?

A resolução deste problema exige, entre outras coisas, a análise daquilo cuja 

posse constitui a diferença principal entre o ser humano e os animais – a 

incorporação de cada pessoa a uma identidade maior do que a individual, 

no caso, a incorporação do indivíduo à sociedade, internalizando as ideias 

e valores estabelecidos coletivamente e assimilando os comportamentos so-

cialmente desejáveis - isto é, em suma, o que denominamos o processo de 

socialização. 

A socialização, como nos esclarece Chinoy “é um processo complexo 
de múltiplas facetas, à medida que o indivíduo cresce, seus impul-
sos biológicos são dirigidos para canais culturalmente padronizados” 
(1993, p.124), para Timasheff é “o processo pelo qual ao longo da 
vida a pessoa aprende e interioriza os elementos socioculturais do 
seu meio, sob a influência de agentes sociais significativos, adaptan-
do-se assim ao ambiente social em que deve viver” (1960, p.12), ou 
seja, é um processo geral que engloba todos os aspectos da vida hu-
mana, interativo, contínuo e duradouro que nunca se dá por termina-
do, acontecendo durante toda a vida com intensidades e em contex-
tos diferentes.  O processo de socialização é, por excelência, um processo 

educativo no sentido mais amplo do termo, melhor dizendo, não é somente 

aquela educação que adquirimos na escola, a denominada educação formal 

que consiste, entre outros conhecimentos, no aprendizado, no nosso caso, 

da Língua Portuguesa, da História e da Geografia do Brasil, da Química, da 
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Física, da Matemática e agora, da Sociologia e Filosofia; referimo-nos a ou-

tro tipo de educação, que aprendemos apenas no próprio convívio com as 

outras pessoas e que corresponde ao desenvolvimento dos hábitos que se 

conformam aos costumes, regras, modos apropriados de pensar, agir, sentir 

e comportamentos da sociedade em que vivemos, levando-nos a assimilar e 

interiorizar todas as suas principais características, do bom e do mau, do cer-

to e do errado, do apropriado e do não apropriado, tendo como finalidade 

a integração social.

A importância da socialização reside no fato de que ela proporciona o co-

nhecimento e as técnicas que permitem a cada um de nós partilharmos de 

um fundo de conhecimento acerca do meio – social, biológico e físico – em 

que vivemos, o que envolve dois tipos de processos  antagônicos, mas que se 

complementam: fenômenos de homogeneização ou afinidade (experiência 

de traços comuns em todos os membros do mesmo grupo, também chama-

da de background social); e fenômenos de diferenciação (a experiência de di-

ferenciações dentro do mesmo grupo em virtude de funções diversas desem-

penhadas dentro dele, como também, pelo fato de a sociedade ser formada 

por diversos grupos sociais e estes exercerem sobre os indivíduos influências 

específicas, diferenciando-os). Isso deve ter ficado confuso para você, então, 

vamos ilustrar essa situação e retornamos adiante a esta discussão.

Se visitarmos uma cidade pequena   

marcada com fortes tradições, ao dar-

mos uma volta por ela e observarmos 

seus habitantes, perceberemos que 

entre estes existe algo como que um 

ar de família, certos estilos comuns de 

vida, e múltiplas semelhanças de varia-

da natureza. Perceberemos, por exem-

plo, certa peculiaridade de sotaque; 

descobriremos semelhanças entre seus 

sentimentos; a mesma admiração pela 

sua Catedral, por sua fonte pública, a 

mesma inveja e mesquinhez contra a 

cidade rival situada nas proximidades, 

e um mesmo culto ou terror a deter-

minadas ideias, semelhantes curiosidades em relação a certos detalhes, insi-

nuações análogas, indagações parecidas, silêncios similares. Em suma, perce-

beremos que há uma unidade de matriz peculiar em muitos modos de vida 
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dos habitantes dessa cidade. E talvez verifiquemos também que parece existir 

certa harmonia entre essas características dos habitantes e o aspecto da cida-

de, as linhas de seus monumentos, e até mesmo a paisagem que emoldura 

esse ambiente. Todos esses traços comuns, essas afinidades, essas semelhan-

ças fazem com que aquela cidade se nos afigure como um grupo com certa 

unidade, diferentemente de outros grupos.  

Ora, este mesmo exemplo da pequena e antiga cidade tradicional nos oferece 

outro aspecto: o de um conjunto de claras diferenciações, bem delimitadas, 

entre os diversos grupos e/ou círculos sociais das pessoas que as integram. 

Imagine que, enquanto estamos sentados num banco da praça, vemos tran-

sitar inúmeras e variadas pessoas: indivíduos elegantes, fashions; outros, que 

chamamos de artesãos; outros, que são trabalhadores braçais; outros, que 

são funcionários de escritório; outros, que são do comércio. Vemos militares, 

padres, e civis; dentre estes últimos, notamos profissionais liberais (advoga-

dos, médicos, engenheiros etc.), funcionários públicos, empresários, comer-

ciantes, professores. Observamos a existência de grupos esportivos, confra-

rias religiosas, tertúlias de escritores, amantes da música. Afinal de contas, 

vemos que dentro dessa cidade há muitas e muito variadas demarcações, ou 

múltiplos e diversos círculos sociais, e diversos grupos que se entrecruzam 

no círculo da população. Cada um desses círculos ou grupos se distingue 

dos demais; e dentro de cada um vigoram normas de vida especiais, comuns 

somente a seus componentes; sem prejuízo de que, afora essas diferenças, 

haja, por outro lado, características semelhantes em todos os habitantes da 

cidade, sejam mulheres elegantes, militares, operários, advogados ou joga-

dores de futebol. De um lado, os habitantes dessa cidade mostram aspectos 

comuns que já foram mencionados. Por outra parte, dentro de cada círculo 

especial formaram-se modos de vida específicos, determinados pelo ofício, 

profissão, posição econômica, educação, gostos, crenças...    

Desse modo, podemos salientar que o processo de socialização é o todo 

complexo que inclui não apenas a soma como também a organização dinâ-

mica e funcional da língua, dos conhecimentos, das instituições, das regras, 

das normas, das Leis, das ideias, dos ideais, das técnicas etc., que uma de-

terminada sociedade tenha desenvolvido em resposta às condições de sua 

convivência. Falamos, por exemplo, a língua portuguesa, em vez de apenas 

balbuciar: ba-ba-ba e fi-fai-fou. Sabemos que a linha reta é a distância mais 

curta entre dois pontos; que a água se compõe de H2O; que a doença muitas 

vezes é produzida pela ação de micróbios, bactérias e vírus; que a fusão do 

manganês com ferro torna o aço mais resistente. 
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Em nossa sociedade, estamos certos de que se deve educar os filhos e não 

matá-los; de que se deve amar os idosos e não comê-los; de que Jesus en-

sinou “faze aos outros o que queres que te façam”. Conhecemos também 

o uso de chapéus, gravatas, sapatos, pulseiras, de penteados; de ônibus, 

caminhões, automóveis, aviões, metrôs; de vidro, de cimento, pontes, ara-

dos, alavancas, prédios, impressoras; de telefones, rádios, relógios, compu-

tadores e máquinas de costura; de fábricas e produção em série; de estradas 

de rodagem e de ferro; de escrita, do alfabeto, de livros, jornais, revistas, 

cinemas, televisão; de cirurgia, raios X, anestesia, sulfanilamida, vacinação, 

penicilina. Há também várias instituições: o casamento, a família, a igreja, o 

Estado, a escola, a imprensa, o tribunal, o júri, a associação comercial, o im-

posto, o mercado, a troca, a economia monetária, o sepultamento, a etique-

ta, a poesia, o ritual, a lei, o contrato, a regulamentação do comércio pelo 

governo, o atletismo, o futebol, o basquete, o horário de trem, o cardápio.

Temos, também, grande número de regras sociais, regras que nos ensinam 

o que é “direito” e “correto” nas relações entre pais e filhos, entre os sexos, 

entre amigos ou inimigos, entre o indivíduo e Deus, entre professor e aluno, 

entre patrão e empregado. Isto e muito mais coisas que nós somos, que 

fazemos e realizamos no nosso dia a dia, constituem o resultado de todo o 

processo de socialização, ou seja, o que comemos e com quanta frequência, 

se tomamos leite de vaca ou de cabra, nossas simpatias e antipatias, esperan-

ças e ambições, interpretações da própria sociedade e do sobrenatural (para 

aqueles que acreditam), derivam do processo de aprendizado da satisfação 

das nossas necessidades de forma socialmente aprovada, porém, não con-

seguimos perceber tal fenômeno, por acreditar que tais ações façam parte 

de nós mesmos, e as consideramos como já estabelecidas, supondo amiúde 

tratar-se de uma característica normal, inevitável e inerente a todos nós. 

Esperamos nesse ponto da discussão já termos conseguido desmistificar, por 

meio desses detalhes, de que é por meio do processo de socialização que é 

moldado à natureza da personalidade humana e, por sua vez, o comporta-

mento humano, o condicionamento das atitudes e a forma de participação 

na sociedade, até porque se olharmos para a maneira como nos constituí-

mos e fomos ensinados, verificaremos que estamos impregnados de influ-

ências sociais. De fato, a maior parte de nossas ideias não brotam do fundo 

da nossa interioridade, original e espontânea, mas as aprendemos de outros, 

ou nos ocorrem devido, em parte, às sugestões recebidas de outras pessoas. 

Se, mesmo assim, continuam existindo dúvidas sobre as funções do processo 

de socialização, vejamos alguns exemplos: o primeiro refere-se a um estudo 
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feito com pacientes de um hospital, realizado por Mark Zborowski, no qual 

ele verificou que os membros de vários grupos étnicos reagiam de maneira 

muito diferente à experiência da dor física:

Velhos Norte-americanos tendiam a manter uma atitude estóica, em-

bora pudessem gritar e gemer – se não estivesse ninguém presente – 

quando a dor se acentuava. Judeus e Italianos, por outro lado, tendiam 

a mostrar-se ‘muito emotivos’, queixando-se, gemendo, lamentando-

-se, sem qualquer senso de vergonha. O Italiano, entretanto, quando a 

dor é aliviada por drogas, esquece facilmente o sofrimento e manifesta 

uma disposição feliz e alegre. O Judeu, por outro lado, permanecia 

concentrado na origem de sua dor e, não raro, relutava em tomar dro-

gas analgésicas, temeroso de que elas pudessem disfarçar sintomas 

importantes.  (ZBOROWSKI, 1952,  p.16-30)

Inacreditável não, até experiências ostensivamente “privadas”, como a res-

posta emocional e a percepção, são influenciadas pelo processo de socializa-

ção, por interposição de outras pessoas com as quais interagimos. 

Um segundo exemplo, descrito por Cyro Bernardes, demonstra as diferenças 

de comportamento social relacionadas à forma de trabalho e provocadas por 

diferenças de costumes das regiões brasileiras:

Nas margens do rio São Francisco, em pleno agreste, geólogos de uma 

fábrica de refratários situadas no sul do País descobriram uma impor-

tante jazida de magnesita. Instalações industriais simples foram então 

construídas em um vilarejo às margens do Rio, com o fim de extrair e 

dar uma primeira queima no minério antes de embarcá-lo. Surgiram 

com isso oportunidades de trabalho, que constituíram verdadeira sal-

vação para aqueles sertanejos sujeitos a uma vida de subemprego crô-

nico na atividade pecuária extensiva ou na agricultura marginal. Para 

as minas foi enviado um Sulista, bom gerente já provado por sua ca-

pacidade de direção e organização. Todavia, falhou tão drasticamente 

que nem sabia qual a razão de seus erros. Seu substituto foi ainda 

mais bem selecionado, mas teve a mesma sorte do antecessor. Foram 

então mandados dois gerentes, um administrativo e outro técnico, po-

rém o pouco que conseguiram produzir era irregular e de baixa quali-

dade. Um geólogo, enviado para estudar o problema da qualidade do 

minério, ao chegar encontrou ambos bêbados e completamente en-

tregues ao desânimo por não terem conseguido fazer pessoas ávidas 
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por emprego virem a ser produtivas. Aconteceu que, sendo natural do 

sertão de um Estado do Nordeste, este geólogo percebeu que o não-

-entendimento do sistema de valores e costumes da região impedia o 

relacionamento satisfatório administração-empregados, não obstante 

estarem os trabalhadores interessados no serviço. Assim, coisas sim-

ples como o apito para iniciar e terminar a jornada diária não tinha 

o menor significado para aqueles sertanejos que nunca tiveram hora 

para o trabalho. Por outro lado, esperavam que o gerente, tal qual 

faziam os donos da fazenda, os atendesse nos seus problemas finan-

ceiros, de saúde e até familiares. Depois de entendidos tais aspectos 

peculiares e sem alterar a estrutura organizacional, foram feitas adap-

tações nas práticas administrativas: por exemplo, o número de horas 

de trabalho por dia deixou de ser fixo, pois o apito somente soava no 

caso de tudo estar efetivamente em condições para o início da jornada 

ou no fim do turno, se a descarga do forno tivesse sido completada. 

(BERNARDES, 1982, pp.15-16 )

Num âmbito mais restrito, seria possível que iguais acontecimentos tivessem 

interpretações diferentes em Organizações que empregassem tecnologias 

diversas, em razão de cada uma delas ter desenvolvido hábitos específicos, 

o que nos permitiria afirmar que o significado de idêntica situação poderia 

diferir de uma para outra. A causa da emergência dessas particularidades 

está no fato de que, ao longo do tempo, as necessidades pessoais e as ne-

cessidades da empresa foram se ajustando e, dessa forma, estratificaram-se 

e mantiveram-se estáveis, tanto no que se refere às maneiras de comporta-

mento, como ao conjunto de crenças e valores. Com isso, os veteranos de 

uma Organização ficam tão completamente imersos em sua massa de cos-

tumes, crenças, regras, valores e procedimentos que acham completamente 

naturais as suas formas de agir, a ponto de serem incapazes de entender as 

de outros ou de modificarem as suas. 

Por fim, no nosso último exemplo, pelo fato de ser o indivíduo, em tão gran-

de escala, produto da própria experiência social, é de se esperar que as pes-

soas socializadas da mesma maneira sejam muito parecidas entre si e difiram 

das que foram socializadas sob outro regime. Os traços psicológicos comuns 

aos socializados de maneira idêntica constituem um “caráter social”, poten-

cialmente relacionado, de diversas formas, a valores e crenças, assim como 

ao sistema institucionalizado de relações sociais. Aristóteles (1998, p.213), 

por exemplo, comparava os “asiáticos, de entendimento rápido, versado nas 

artes, (mas), deficientes em coragem; e, portanto, sempre vencidos e escra-
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vos dos outros”, com os gregos, “ao mesmo tempo corajosos e sensíveis” e, 

portanto, “livres e governados da melhor maneira possível.” Seguindo nessa 

mesma linha de raciocínio, certa vez, o escritor Leon Tolstói, caracterizou 

vários europeus da seguinte maneira:

Os Alemães confiam em si mesmos fundados numa noção abstrata – a 

ciência, isto é, o suposto conhecimento da verdade absoluta. O Francês 

confia em si mesmo porque se considera, pessoalmente, assim no espí-

rito como corpo, irresistível a homens e mulheres. O Inglês confia em si 

mesmo por ser cidadão do Estado mais bem organizado do mundo e, 

portanto, como inglês, sabe que tudo o que faz como inglês é indubi-

tavelmente correto. O Italiano confia em si mesmo porque é excitável e 

facilmente se esquece de si e dos outros. O russo confia em si mesmo 

porque não sabe nada e não quer saber nada, pois não acredita que se 

possa saber alguma coisa. (TOLSTÓI, 1942, p. 709)

Não podemos deixar de salientar que as generalizações sobre o caráter na-

cional, em especial a realizada por Tolstói, naturalmente, podem ser con-

testadas e sejam frequentemente expressas em termos estereotipados, que 

ignoram tanto a extensão da variação quanto a existência de diferenças 

individuais, elas não podem ser indiferentemente desprezadas. Há poucas 

dúvidas, apesar das grandes diversidades que se observam dentro de uma 

mesma Nação, de que ingleses e norte-americanos, russos e franceses, bra-

sileiros e chineses difiram uns dos outros não apenas culturalmente, mas 

também, psicologicamente – na concepção que fazem de si, nos modos 

de reação, nas definições de masculinidade e feminilidade, nas atitudes em 

relação a amizade, e assim por diante. 

O fato de ser o indivíduo, na maior parte de suas atitudes, um produto social 

e de ser possível, portanto, explicar muitos aspectos do seu comportamento 

pela simples referência ao processo de socialização, não significa que ele 

seja tão somente um instrumento passivo da sociedade, como pode parecer. 

O indivíduo não é pura e simplesmente uma gravação dos modos de agir, 

pensar e sentir da sociedade da qual faz parte, ainda que, às vezes, execu-

te partes da gravação como o requerem várias ocasiões. Ele deve ser visto 

como um ser ativo, que se comportará, provavelmente, de maneira mais 

ou menos padronizada, mas que também possui capacidade de inovação e 

divergência, e pode, por meio de suas ações, influenciar significativamente 

e modificar a natureza da sua cultura e de sua sociedade. Até porque, qual-

quer pessoa em sua vida, do começo ao fim, encontra-se com outros seres 
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humanos e necessariamente, 

sem   exceção. A presença do 

próximo em nossa própria vida 

não é acidental. Pelo contrário, 

como já discutimos, trata-se de 

um fato universal e necessário. 

Haja vista que a experiência no 

transcurso de um dia demons-

tra que cada um de nós partici-

pa e pertence a múltiplos e va-

riados grupos sociais. Isso pode 

ser facilmente observado, pois 

vivemos no seio da nossa famí-

lia – grupo familiar –, alguns de 

nós estudamos – grupo escolar 

–, outros trabalham – grupo 

profissional, com os demais membros com os quais mantemos uma série 

de relações de variados tipos, tais como sentimentos de solidariedade, laços 

emocionais; homogeneidade de formas de vida; autoridade (quer exercen-

do-a como o pai e a mãe sobre os filhos, ou estando a ela submetido, como 

os filhos em face dos pais); laços econômicos, quer de responsabilidade, 

quer de dependência; atividades educativas etc.Nos achamos também vi-

vendo num determinado grupo local, bairro ou cidade, que compreende um 

conjunto de várias relações com nossos vizinhos. Pertencemos igualmente 

a outros grupos: profissional ou de ocupação – podemos ser estudante ou 

advogado, ou sacerdote, ou militar, ou engenheiro, ou pedreiro, ou ator, 

ou professor; esportivo – cultivamos a natação na companhia de outros, 

ou jogamos futebol, vôlei e basquete; religioso – somos membros de uma 

igreja ou credo; político – somos membros ou simpatizantes de determinado 

partido; econômico – estamos num determinado status social, numa deter-

minada posição de riqueza e de pobreza, figuramos entre os produtores, ou 

distribuidores, ou consumidores de bens e serviços. 

Devemos frisar então, que, a fim de se desenvolver o processo de socializa-

ção que transforma a matéria-prima humana num ser social; que transmite o 

conteúdo da cultura de uma geração a outra, provendo à sua persistência e 

continuidade; que prepara cada um de nós para os papéis sociais que have-

remos de desempenhar, fornecendo-nos o repertório necessário de hábitos, 

crenças e valores, os padrões apropriados de reação emocional e modos 

de percepção, as habilidades e o conhecimento requeridos; não é somen-

Figura 5 
Fonte: http://familiamissionaria.com.br.

Status Social
 é a localização/posição do 
indivíduo na hierarquia social, de 
acordo com a sua participação 
na distribuição desigual da 
riqueza, do prestígio e do poder.
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te necessário uma pessoa estar cercada de outros seres humanos, capazes 

de entrar em interação com ela, mas é também essencial que ela mesma 

seja capaz de compartilhar com estes as suas experiências, penetrar na vida 

deles, assumir os seus papéis, olhar o mundo do seu ponto de vista.  Para 

confirmar,

[...] mencionamos que o HOMEM sempre vive em grupos, em associa-

ção com os outros homens. Esse fenômeno requer regras e leis que go-

vernem as relações entre pessoas. Essas regras o homem deve apren-

der e obedecer. Em outras palavras, o homem, por viver em grupos, 

criou um ambiente “artificial” no qual o indivíduo nasce e ao qual deve 

adaptar-se. (KOENIG, 1970, p.58)

O principal agente responsável por esse processo de particular importância na 

modelagem da personalidade e na transmissão das exigências e das expec-

tativas culturais é, geralmente, a família ou o grupo de parentesco, também  

caracterizando esse momento de socialização primária. 

A princípio, como membro largamente passivo da família e, depois, mais 

ativamente, aprende a desempenhar papéis apropriados e adquire habilida-

des, atitudes e modos de reagir que lhe permitem participar da vida social 

fora do círculo familiar, integrando-se aos grupos e à sociedade. Assim sen-

do, durante a infância, quando a criança aprende e interioriza a linguagem, 

as regras básicas da sociedade, a moral e os modelos comportamentais do 

grupo a que se pertence, tem um valor primordial para o indivíduo e deixa 

marcas muito profundas em toda a sua vida, já que é nesse instante que se 

constrói o seu primeiro mundo. 

Além destas influências propositalmente exercidas sobre ela, a pessoa em 

formação está, todavia, exposta a outras, tanto mais numerosas quanto 

maior for o número de contatos diretos e indiretos em que se envolver, é que 

denominamos socialização secundária. O que vê e ouve nas casas vizinhas, 

na rua, no convívio com companheiros, pelo rádio, pela televisão e pelas 

leituras, tudo isso colabora para a sua socialização, ampliando o seu corpo 

de conhecimentos e sentimentos que adquire, aprendendo a apreciar certas 

coisas e detestar, amar, desprezar etc. outras. 

Assim, todos esses aspectos da nossa existência constituem experiências ou 

testemunhos do processo de socialização como componente, como fator, 
como condição, e como marco ou contorno de nossa vida. Conforme sejam 
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esses aspectos, varia o papel desempenhado pelo social, quanto à função 

que exerça, quanto ao alcance que tenha, quanto ao vigor que desenvolva, 

quanto ao tipo de influência que manifeste; mas em todo caso, em maior ou 

menor escala, em maior ou menor quantidade, com influxo mais ou menos 

forte, encontra-se sempre presente. 

Resumo
Procuramos nesta aula demonstrar que a inteligência e hábitos dominam o 

comportamento humano e os instintos pouco contribuem nesse processo. 

Só por isto, porém, não se explicaria a enorme distância que obviamente nos 

separa dos animais, mesmo dos que nos são mais próximos na escala evolu-

tiva. Desse modo, vimos que cada povo, cada sociedade tem uma “herança 

social”, um patrimônio de padrões de comportamento que são transmitidos 

de geração a geração e, embora seja parcialmente modificado quando as 

condições de vida exigem, tem uma tendência impressionante para se man-

ter estável. Procuramos também, em primeiro lugar, obter uma visão de con-

junto das partes componentes de uma cultura para, depois, considerarmos 

as relações entre a cultura, a sociedade e os indivíduos.

Atividades de aprendizagem
1. Após a leitura do texto, como você analisaria a seguinte questão: A socie-

dade constrói, é construída, ou ...os dois?

2. Dê três exemplos de experiências individuais, que parecem mais relaciona-

das às nossas necessidades físicas, mas que contenham dimensões sociais.

3. Por que podemos afirmar que o processo de socialização é uma caracte-

rística exclusivamente humana?
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Prezado(a) estudante,

Sem sociedade, seria impossível qualquer progresso, mais ainda, seria im-

possível a vida humana, como humana. Lembremos que  ser humano não é 

feito, acabado, completo, como por exemplo, uma pedra; nem é tampouco 

um objeto com trajetória predeterminada, como a órbita dos Astros, ou o 

desenvolvimento do ciclo vegetativo de uma planta, ou a conduta instintiva 

do animal. É tudo o contrário, é algo completamente diverso: é um fazer-se 

a si mesmo, porque a vida não nos é dada feita. É tarefa, temos que fazê-la 

a cada instante, a cada momento. Desse modo, o ser humano tem de decidir 

a cada momento o que vai fazer, o que vai decidir no seguinte. Essa decisão 

é intransferível, ninguém pode nos substituir na tarefa de decidir, de optar, 

esse processo, seus mecanismos e problemáticas é o que veremos a seguir e 

nós lhe convidamos a continuar conosco nessa reflexão.
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Objetivos:

• Reconhecer a Ética como decorrência das interações sociais;

• Distinguir os conceitos de ética, valores e moral;

• Conceituar a Ética Profissional.

Aula 2 - Ética, Acima de Tudo

Caro(a) Estudante,

É certo que somente os indivíduos compõem e vivem a sociedade. Mas 

acontece que em alguma proporção – maior ou menor – toda a atitude de-

cisória e de escolha das pessoas  são influenciadas por fatores sociais como 

mostramos nas páginas anteriores.

Podemos reparar que, quando agimos como indivíduo, como pessoa única, 

nosso agir é influenciado até certo ponto, inclusive quando tem aspectos 

de originalidade, por aquilo que aprendemos de outras pessoas – tanto da 

herança sociocultural como de pessoas vivas. Está influenciado pela ação 

que os outros exercem sobre nós, positivamente, como incentivo, ou nega-

tivamente, como estímulo que suscita uma reação contrária; é influenciado 

pelo fato de às vezes considerar outras pessoas, para chamar sua atenção, 

para obter sua aprovação ou benevolência, para conseguir sua colaboração, 

para competir com elas, para castigá-las, incomodá-las, combatê-las, dentre 

outros; é influenciado pelo sinal ou vestígio que experiências passadas no 

trato com outros deixaram impressas na nossa personalidade atuante; está 

influenciado pelo fato de que todos nós, mesmo quando agimos com indi-

vidualidade, manejamos um conjunto de elementos (ideias, procedimentos, 

experiências) que recebemos de outras pessoas ou da nossa herança socio-

cultural. Ortega Y Gasset (1979, p.23) nos esclarecem que “o social é um 

conjunto de fatos da vida humana, não como algo individualmente privativo 

ou exclusivo de um sujeito, mas como fatos que se produzem na coexistên-

cia e na convivência dos homens”.
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Além disso, naquilo que pensamos, sentimos e fazemos, naquilo que não 

pensamos, não sentimos e não fazemos, enquanto membros de um deter-

minado grupo social, de uma coletividade, mesmo que não pensemos nisso, 

está presente algo que não é nosso, que não é próprio e autenticamente 

individual, da nossa personalidade, mas que é uma série de modos coletivos 

de comportamento ou de conduta. Como exemplo de tipos importantes 

de modos coletivos de comportamento, podemos mencionar aqueles nos 

quais expressamos as denominadas regras de convivência ou do trato social: 

a decência, o decoro, a boa educação, a correção de modos, a cortesia, 

a urbanidade, o respeito social, a gentileza, as normas de estilo verbal, as 

exigências sobre o traje, o companheirismo, o cavalheirismo, a atenção, a 

delicadeza etc. etc. 

Pense no grande número de atos e proibições que nos impõem essas regras: 

a saudação em suas diversas formas, toda uma série de atitudes que revelam 

consideração para com os demais, as visitas de cortesia, os convites, os pre-

sentes, as gorjetas, a postura do corpo quando estamos com outras pessoas, 

o tipo do traje segundo as diversas situações, os bons modos à mesa, as 

regras do jogo, as de conversação, a assistência a determinados atos, o fato 

de evitar, na linguagem, as palavras reputadas ordinárias ou grosseiras, em 

suma, todos os deveres especiais de comportamento que derivam do fato de 

pertencer a um círculo social (classe, profissão, idade, amizade, vizinhança, 

tal sociedade, dentre outros). 

Observe que é muito grande o número das regras do trato social e dos 

deveres que elas impõem, e abarca um sem número de aspectos da nossa 

vida social. Note-se também que a impressão efetiva dessas normas é muito 

intensa; é tanto que muitas vezes a sentimos com maior intensidade que a 

voz da nossa consciência moral ou que a intimidação dos nossos juízos de 

valores em realizá-las ou não. 

Ademais é preciso deixar claro, que as regras citadas anteriormente não pos-

suem uma versão universal, nem sequer generalizada, mas sim uma série de 

versões particulares e diferentes, no sentido macro, para cada sociedade e 

num patamar micro, do círculo social. Por esse fato, que conseguimos en-

tender que um ato, admissível para um jovem, pode ser vergonhoso num 

ancião; e o razoável num ancião, pode ser inconveniente num jovem. O traje 

adequado a um operário manual será indecoroso para um funcionário do es-

critório. Certas diversões socialmente permitidas a um vendedor ambulante 

estão vedadas a um magistrado. O conceito medieval de honra não é igual 

Consciência Moral
é a faculdade de distinguir o 
bem do mal, de que resulta 

o sentimento do dever ou 
da interdição de se praticar 

e determinados atos, e a 
aprovação ou o remorso por 

havê-los praticado; e, manifesta-
se antes de tudo, na capacidade 

para deliberar diante de 
alternativas possíveis, decidindo 

e escolhendo uma delas antes de 
lançar-se na ação.
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ao conceito de honra dos dias atuais. O que é permitido a um brasileiro nato 

pode ser intolerável ao estrangeiro ou brasileiro naturalizado e vice-versa. As 

palavras que não seriam criticadas quando proferidas por um jardineiro, se-

rão consideradas grosseiras num empregado doméstico etc. Esta atribuição 

das regras de convivência a uma esfera coletiva é uma das características 

mais patentes de tal tipo de normas, nem poderia ser diferente, pois a nossa 

existência humana necessita de mediações para se efetivar. 

Entretanto, essa encarnação dos valores e definições morais não elimina seu 

caráter normativo e prescritivo, quase que ditando como devem ser pratica-

das nossas ações, dizendo-nos o que deve ser feito, mesmo que decidamos 

não seguir essa orientação. Esse assunto deve fazê-lo lembrar-se de dese-

nhos animados que mostram a imagem de imagem de um anjinho e de 

um diabinho nos ouvidos do personagem dizendo o que deve ou não fazer, 

aceitar ou não aceitar, decidir ou não decidir. Parece contraditório, neste 

momento, ampliarmos a discussão e afirmarmos que podemos até não se-

guir a essas prescrições, essas regras sociais, contudo, estaremos com isso 

apenas dizendo concretamente que nossa ação não é mecânica, instintiva, 

definida... isso que nos faz humanos, temos uma flexibilidade, uma escolha 

no direcionamento de nosso agir, de nos sentirmos inteiramente responsá-

veis pela nossa decisão, inclusive por avaliar suas eventuais consequências e 

punições. 

Acreditamos que nesse instante já podemos avançar, e, baseando-nos em 

Álvaro Valls, afirmarmos que a ética é daquelas coisas que todo mundo sabe 

Figura 6
Fonte: ilustradora
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o que é, mas que não é fácil explicar quando alguém te pergunta; mas de 

qualquer modo, continua sendo um daqueles temas cruciais de discussão, 

pois trata dos fundamentos dos nossos juízos de valores morais, além das 

legitimações das nossas opções de ações, nossas escolhas e decisões, uma 

vez que nosso agir, como já vimos anteriormente, não se dá mecanicamente, 

como ocorre com atividades realizadas de maneira puramente instintivas, 

pois nossos modos de conduta são influenciados por outros seres humanos, 

presentes ou afastados, mas levados em consideração; orientados por nós 

no interagir a outra pessoa; influenciados pelas obras objetivadas dos outros, 

isto é, aprendidos por meio da herança sociocultural, e, finalmente, pelos 

modos de conduta articulados com os comportamentos de outras pessoas 

no procedimento de convivência. Sem dúvida, sabemos que os valores que 

embutimos em nossa prática são herdados de nossa própria cultura; nós os 

recebemos e os incorporamos, na maioria das vezes, sem saber justificar ou 

explicá-los. Mas essa sua imersão no mundo social não evita que continue-

mos enfrentando o desafio de fundamentá-los, buscando esclarecer como 

eles se legitimam e legitimam o nosso agir individual e coletivo.  

2.1 O ser humano é resultado de suas es- 
      colhas
Se parássemos para analisar e catalogar os conhecimentos que temos acu-

mulados e os modos de conduta que praticamos, veríamos que, na maior 

parte, tanto de uns como de outros, não foram obtidos por puro esforço da 

mente ou somente de nossa vontade, mas sim, pelo contrário, foram por 

nós aprendidos de outras pessoas, direta ou indiretamente.

De fato, desde a infância, mas não somente durante esta e sim ao longo de 

nossa vida, novamente chamamos a sua atenção para esse aspecto, copia-

mos condutas de comportamento de nossos semelhantes. Às vezes, imita-

mos o comportamento de outros indivíduos, de nossos pais, irmãos, amigos 

ou conhecidos. Outras vezes, adotamos como norma de ação o que faz a 

maior parte dos demais, dos outros membros do mesmo grupo, para não 

sermos o “patinho feio”, o diferente, enfim, para sermos aceitos.

Imitamos ou reproduzimos não só os modos de ação prática, como também, 

e em grande volume, conhecimentos, ideias, crenças, opiniões etc. Ocasio-

nalmente, a imitação se realiza pela observação direta da conduta do  seme-

lhante que temos próximo de nós. Mas em muitas ocasiões, nos inspiramos 

no que pensaram e no que fizeram pessoas que já não existem, porém cujas 
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marcas ou recordações persistem, bem gravadas, em livros, monumentos, 

tradições, lendas, usos, costumes, e ainda frequentemente repetidas por su-

cessivas gerações, lembre-se de inúmeras decisões que você teve que tomar 

e as vozes de pessoas importantes para você vislumbravam em sua mente.

Assim, pois, mesmo naqueles momentos de nossa vida em que não estamos 

nos relacionando direta e vivamente com outras pessoas, vendo, falando e 

atuando sobre elas, estamos, sem embargo, em relação com pensamentos, 

sentimentos e invenções de outros indivíduos. Portanto, seu pensamento, 

mesmo no caso em que seja originalmente individual, está socialmente con-

dicionado pelas palavras que emprega, nas quais se acha contido o modo 

de ver e interpretar coisas e ideias de outros, das sucessivas gerações que 

foram cunhando tais fatos. De outras pessoas, individualmente, ou de grupo 

de pessoas, aprendemos não só pensamentos e modos de conduta, como 

também propósitos e finalidades para nossa ação.      

Cabe destacar que qualquer experiência social consiste em sentirmos a exis-

tência de outras pessoas como limitações e barreiras para nossos comporta-

mentos, que são proibidos, e como pressão para agir de uma determinada 

maneira – condutas ordenadas ou mandadas. Ou, em outras palavras, nos 

defrontamos com normas estatuídas por outros indivíduos, e com autorida-

des estabelecidas por essas normas, autoridades essas que nos dirigem man-

damentos. Em suma, verificamos que uma grande parte da nossa conduta 

está “controlada” socialmente. 

Deparamos-nos com costumes, convencionalismos, estatutos, regulamen-

tos, Leis jurídicas etc., que têm uma pretensão normativa, ou seja, que não 

são apenas hábitos de fato e menos usos, mas sim que prescrevem deveres. 

Cada grupo, por exemplo: a família, a classe social, o círculo profissional, a 

comunidade de fé religiosa, a turma de jogo, a Nação, o Estado, dentre ou-

tros, têm suas próprias normas. 

Claro que, no fato da existência dessas regras possa haver fenômenos de há-

bito, de repetição por inércia ou por mecanização de uma mesma conduta. 

Mas abstraindo-se essa base de hábito, que possa ocorrer em algumas de tais 

regras, possuem estas últimas uma pretensão normativa: não são leis causais 

da natureza (instintivas) e sim preceitos (sociais); não expressam um modo 

inevitável dos fatos, mas prescrevem deveres. As normas não são a enuncia-

ção do que sucedeu, sucede ou sucederá necessariamente, mas sim do que 

deve ser cumprido por todos nós, conquanto seja possível que alguém não 
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as cumpra efetivamente. Precisamente porque no mundo real se admite a 

hipótese de não ser cumprido o que a norma instituiu é que esta tem sentido 

como norma. Se o que a norma expressa sempre e forçosamente se realizasse 

plenamente, então ela perderia seu caráter de “dever ser”, deixaria de “pres-

crever”, deixaria de constituir uma norma, e a posição, a escolha e a decisão 

humana ou o chamado livre-arbítrio deixariam de existir. Uma norma que 

rezasse “deve acontecer o que efetivamente acontece” ou “deves compor-

tar-te como realmente te comportas” já não seria uma norma, careceria de 

sentido normativo. “Prescreve-se ou preceitua-se aquilo que, podendo não 

ser feito, no entanto deve ser cumprido” (RECASÉNS SICHES, 1970, p.118).

É verdade que muitas normas sociais têm suas raízes na própria condição do 

indivíduo, nas necessidades humanas, na estrutura real da coletividade, no 

contexto histórico, na repetição efetiva de muitas condutas durante longo 

período de tempo, em certas tendências psicológicas. Apesar disso tudo, as 

normas não são expressão de fatos, mas preceitos; podem ser promulgadas, 

revogadas ou reformadas; e não envolvem uma necessidade causal, ou seja, 

uma relação forçosa de causa e efeito, mas uma questão de decisão e de 

escolha.

As normas não operam diretamente como causas inexoráveis sobre 

os fatos do comportamento, e sim, se dirigem ao pensamento e aos 

sentimentos das pessoas que por elas são governadas e trazem con-

sigo um sentido de obrigação - isso nos fez lembrar uma situação 

real acontecida com um amigo quando ainda erámos adolescentes. 

Cansado de ser ameaçado e chantageado pela irmã, que iria contar 

ou delatar tudo aos pais quando ele fazia algo errado, ou pelo menos, 

não aceito socialmente, para falar mais de acordo com o nosso texto, 

resolveu que deveria dar um basta naquela situação e que também 

teria a irmã em suas mãos, então, resolveu que iria ler o seu diário 

e descobrir algum segredo ou alguns segredos, afinal todo mundo 

tem algum... não é? Num certo dia, todos saíram para fazer compras, 

mas ele teve que ficar devido a uma encomenda que iria chegar a sua 

casa. Pensou... seria o momento perfeito para ter acesso ao diário, e 

não foi diferente, era como se os deuses prosperassem totalmente 

a seu favor, o diário estava sob a cômoda e ainda por acima, com a 

chave na fechadura. Ele pegou o diário com uma ânsia demente, ima-

ginem a cena, achou melhor não abrir e começar a ler ali mesmo, e 

resolveu ir ler embaixo da cama, como se naquele local existisse uma 

redoma de proteção, como se estivesse isolado de tudo e de todos, 
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mas alguma coisa aconteceu no instante em que iria abri-lo, que iria 

iniciar a sua vingança, pelo fato de ter sido criado de forma cristã, com 

os pais explicando a todo tempo que Deus é onipotente, onisciente 

e onipresente, está em todos os lugares e a todo instante, pensou, 

pensou e... pensou, resolveu não abrir e colocou o diário onde estava 

originalmente, pois, a lembrança daqueles ensinamentos cotidianos 

pesaram em sua decisão, ficou com medo das suas consequências - 

não obstante, as normas sociais exercem sobre seus sujeitos uma certa 

pressão, que pode se revestir dos mais variados graus de intensidade 

e de diversas formas. Pode ser a leve pressão, que consiste no temor à 

crítica, que a violação da norma suscite em outras pessoas do mesmo 

grupo; ou pode ser mais forte, como o medo de ser expulso desse 

grupo; ou pode revestir o grau máximo de pressão, a imposição rígi-

da, ou imposição de um cumprimento forçado, como sucede com as 

normas jurídicas, por exemplo. As sanções pelo descumprimento ou 

violação das normas sociais podem ser vagas – expor-se ao ridículo, ao 

constrangimento, provocar zombarias ou críticas -, ou podem ser mais 

concretas – tais como realizar uma prestação compensatória, ou ficar 

isolado do grupo, ou ser objeto de uma pena carcerária.

          

Às vezes, as normas não constituem um orgão especializado para velar pelo 

seu cumprimento, para especificar sua interpretação em cada caso, quando 

necessário, e para impor as sanções pela sua violação. É o que ocorre com a 

maior parte dos costumes que regem muitos grupos sociais. Mas outras ve-

zes, as normas sociais, além dos preceitos gerais por elas estabelecidos, insti-

tuem autoridades para velar por seu cumprimento, para especificar manda-

mentos individualizados, e para impor sanções, por exemplo, à autoridade 

paterna ou materna na família, o chefe de um grupo de jogo, o bispo, a 

comissão diretora de uma associação voluntária, o governo e os funcionários 

públicos. Normas e autoridades, de tipos variados, constituem experiências 

de regulamentação e controle social da conduta, isto é, experiências de pres-

sões sobre nossas atitudes e atos, pressões que tendem a obter que nosso 

comportamento se acomode a determinados tipos adotados pelo grupo; por 

conseguinte, experiências de freios e estímulos para nosso comportamento.

Nesse momento, podemos afirmar que a única coisa com que todos nós 

concordamos é que não concordamos com todos. Mas também observe que 

opiniões diferentes coincidem em outro ponto, ou seja, nossa vida é, pelo 

menos em parte, resultado daquilo que queremos ou escolhemos. Se nossa 
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vida fosse algo inteiramente determinado e fatal, irremediável, todas as con-

siderações debatidas até aqui não teriam o menor sentido. Ninguém discute 

sobre se as pedras devem cair para baixo ou para cima: elas caem para baixo 

e ponto final. Os cachorros enterram seus ossos, para posteriormente de-

senterrá-los e as abelhas fazem favos de mel de alvéolos hexagonais: não há 

cachorros que tentem fazer alvéolos de favo nem abelhas que se dediquem a 

enterrar ossos. Em seu meio natural, cada animal parece saber perfeitamen-

te o que é bom e o que é mau para ele, sem discussões ou dúvidas, enfim, 

não há animais maus nem bons na natureza. 

Há um caso dramático, que torna-se ne-

cessário contar-lhe. Você deve conhecer 

ou ter assistido algum documentário so-

bre as térmitas, aquelas formigas brancas 

que, na África, constroem formigueiros 

impressionantes, de vários metros de al-

tura e duros, feito pedra. Como o corpo 

das térmitas é mole, por não ter a couraça 

de quitina que protege outros insetos, o 

formigueiro tem a função de uma grande carapaça coletiva que as defende 

contra certas formigas inimigas mais bem armadas do que elas. Mas, às ve-

zes, um desses formigueiros desmorona por causa de uma inundação ou de 

algum elefante (os elefantes gostam de se coçar esfregando os flancos contra 

os termiteiros - o que fazer?). Logo, as térmitas-operárias põem-se a traba-

lhar para reconstruir depressa a fortaleza danificada. E as grandes formigas 

inimigas lançam-se ao ataque. As térmitas-soldados saem para defender seu 

formigueiro, tentando deter as inimigas. Como não podem competir com 

elas nem em tamanho, nem em armamentos, dependuram-se nas atacantes 

tentando frear sua marcha e vão sendo despedaçadas pelas mandíbulas das 

inimigas. As operárias trabalham celeremente para voltar a fechar o termitei-

ro ruído... mas fecham-no deixando para fora as pobres e heróicas térmitas-

-soldados, que sacrificam suas vidas pela segurança das outras.

Agora, mudamos o cenário, mas não o tema. Na Ilíada, Homero conta a his-

tória de Heitor, o melhor guerreiro de Tróia, que, fora das muralhas de sua 

cidade, espera obstinadamente por Aquiles, o enfurecido herói dos aqueus, 

mesmo sabendo que este é mais forte e provavelmente irá matá-lo. Heitor 

faz isso para cumprir seu dever, que consiste em defender sua família e seus 

concidadãos do terrível atacante. Ninguém duvida de que Heitor é um herói, 

um autêntico valente. Mas não será Heitor heróico e valente do mesmo modo 

Figura 7 - Térmitas
Fonte: Shutterstock
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que as térmitas-soldados, cuja faça-

nha heróica milhões de vezes repe-

tida nenhum Homero preocupou-se 

em contar? Heitor, afinal, não faz a 

mesma coisa que qualquer uma das 

térmitas-soldados anônimas? Por 

que seu valor nos parece mais au-

têntico e mais difícil do que o dos 

insetos? Qual é a diferença entre 

um caso e outro? 

Simplesmente, a diferença está em que as térmitas-soldados lutam e mor-

rem porque têm de fazê-lo, inevitavelmente (como o cachorro que enterra 

os ossos e as abelhas que fazem favos em forma haxagonal). Heitor, por 

outro lado, sai para enfrentar Aquiles porque quer. As térmitas-soldados não 

podem desertar, nem se rebelar, nem se esquivar para que outras tomem seu 

lugar: estão programadas necessariamente pela natureza para cumprirem 

sua missão heróica. O caso de Heitor é diferente. Ele poderia ter dito que 

estava doente ou que não tinha vontade de enfrentar alguém mais forte do 

que ele. Talvez seus concidadãos o chamassem de covarde e o consideras-

sem descarado, ou talvez lhe perguntassem se teria outro plano para deter 

Aquiles, mas uma coisa era evidente, que ele tinha a possibilidade de negar-

-se a ser herói. 

Por maior que seja a pressão dos outros sobre ele, sempre poderá escapar do 

que se supõe que deva fazer: não está programado para ser herói ou heroí-

na, ninguém está. Daí o mérito de seu gesto e o fato de Homero contar sua 

história com épica emoção. Ao contrário das térmitas, dizemos que Heitor é 

livre, ele possui escolha, decisão e por isso admiramos seu valor. 

Chegamos, assim, à palavra fundamental de toda essa confusão: livre-arbí-

trio. Os animais (sem falar nos minerais ou nas plantas) não têm outro re-

médio senão ser como são e fazer o que estão instintivamente programados 

para fazer. Não se pode repreendê-los ou aplaudi-los pelo que fazem, pois 

não sabem comportar-se de outro modo. Essa disposição obrigatória poupa-

-lhes, sem dúvida, muita dor de cabeça. Em certa medida, decerto, nós, seres 

humanos, também somos programados pela natureza. Somos feitos para 

beber água, e não água sanitária, e, apesar de todas as nossas precauções, 

mais cedo ou mais tarde devemos morrer. E, de maneira menos imperiosa, 

mas bem parecida, nosso programa cultural é determinante: nosso pensa-
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Figura 8
Fonte: http://www.shutterstock.com
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mento é condicionado pela linguagem que lhe dá forma (uma linguagem 

que nos é imposta de fora e que não inventamos para nosso uso pessoal) e 

somos educados dentro de certas tradições, hábitos, formas de comporta-

mento, lendas...; em resumo, desde o berço nos são inculcadas certas nor-

mas, comportamentos, condutas  e não outras. Tudo isso pesa muito e faz 

com que sejamos bastante previsíveis. Voltemos ao exemplo de Heitor, de 

quem acabamos de descrever. Sua programação natural fazia com que Hei-

tor sentisse necessidade de proteção, abrigo e colaboração, benefícios que, 

bem ou mal, encontrava em sua cidade, Troia. Também era muito natural 

que considerasse com afeto sua mulher Andrômaca - que lhe proporciona-

va companhia agradável - e seu filhinho, por quem sentia laços de apego 

sentimental. Culturalmente, sentia-se parte de Troia e compartilhava com os 

troianos a língua, os costumes e as tradições. Além disso, desde pequeno 

fora educado para ser um bom guerreiro a serviço de sua cidade, e lhe dis-

seram que a covardia era algo aversivo, indigno de um homem. Se traísse os 

seus, Heitor sabia que seria desprezado e, de um modo ou de outro, casti-

gado. De maneira que também estava bastante programado para agir como 

fez, não é mesmo? E, no entanto... 

No entanto, Heitor poderia ter dito: que se dane! Poderia ter escapado de 

Troia no meio da noite disfarçado de mulher, ou ter se fingido de doente ou 

louco para não combater, ou ter ajoelhado diante de Aquiles oferecendo-lhe 

seus serviços como guia para invadir Troia por seu lado mais vulnerável; tam-

bém poderia ter se entregue à bebida ou inventado uma nova religião que 

dissesse que não devemos lutar contra os inimigos mas, oferecer a outra face 

quando nos esbofeteiam. Você me dirá que todos esses comportamentos 

teriam sido extraordinários, em vista de quem era Heitor e da educação que 

recebera. Mas é preciso reconhecer que não são hipóteses impossíveis, ao 

passo que um cachorro que fabrique favos ou uma térmita desertora não é 

algo extraordinário, mas estritamente impossível. Com o ser humano nunca 

é possível ter certeza absoluta de nenhuma atitude que ocorrerá daqui a um 

segundo, ao passo que com os animais ou com outros seres naturais sim. Por 

mais que sejamos programados biológica ou culturalmente, nós, seres hu-

manos, sempre podemos, ao final, optar por algo que não esteja no progra-

ma (pelo menos que não esteja totalmente). Podemos dizer ‘‘sim” ou ‘‘não’’, 

quero ou não quero. Por mais que nos vejamos acuados pelas circunstâncias, 

nunca temos apenas um caminho a seguir, mas vários. Quando falamos de 

livre-arbítrio, é a isso que estamos nos referindo: ao que nos diferencia das 

térmitas e das marés, de tudo o que se move de modo necessário e inevi-

tável. É certo que não podemos fazer qualquer coisa que queremos, mas 
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também é certo que não somos obrigados a querer fazer uma única coisa e 

de um único modo.

Aqui convém fazer dois esclarecimentos de acordo com Savater (2000, p. 

45-46):

• Primeiro: Não somos livres para escolher o que nos acontece (termos 

nascido num determinado dia, de determinados pais, num determina-

do país, termos um câncer ou sermos atropelados por um carro, ser-

mos feios ou bonitos, os aqueus se empenharem em conquistar nossa 

cidade, etc.), mas livres para responder ao que nos acontece de um ou 

outro modo (obedecer ou nos rebelar, ser prudentes ou temerários, 

vingativos ou resignados, vestir-nos na moda ou nos fantasiar de urso 

das cavernas, defender Troia ou fugir etc.); 

• Segundo: Sermos livres para tentar algo não significa consegui-lo 

infalivelmente. A liberdade (que consiste em escolher dentro do possí-

vel) não é o mesmo que a onipotência (que seria conseguir sempre o 

que se quer, mesmo parecendo impossível). Por isso, quanto maior for 

nossa capacidade de ação, melhores resultados poderemos obter de 

nossa liberdade. Somos livres para querermos escalar a Serra do Mar, 

mas, em vista do nosso estado físico miserável e do nosso preparo nulo 

para o alpinismo, é praticamente impossível que consigamos alcançar 

esse objetivo. Em compensação, somos livres para ler ou não ler, mas, 

como aprendemos a ler quando pequeno, não será muito difícil fazê-lo 

se assim decidirmos.

De fato, existem muitas forças que limitam nossa liberdade, desde terre-

motos e doenças, até uma realidade desigual de opressão e exploração, de 

ditaduras legitimadas e visíveis ou não. Mas nossa liberdade também é uma 

força no mundo, nossa força. No entanto, se você conversar com as pessoas, 

verá que a maioria tem muito mais consciência do que limita sua liberdade 

do que da própria liberdade. Muita gente lhe dirá: “Liberdade? Mas de que 

liberdade você está falando? Como podemos ser livres se nos fazem a cabe-

ça através da televisão, se os governantes nos enganam e nos manipulam, se 

os terroristas nos ameaçam, se as drogas nos escravizam e se, além de tudo, 

não tenho dinheiro para comprar uma moto, que é o que eu desejaria?” 

Se você prestar um pouco de atenção, verá que aqueles que falam assim, 

parecem estar se queixando, mas, na verdade, estão muito satisfeitos por 

saber que não são livres. No fundo, eles pensam: “Ufa! Que peso tiramos de 
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cima de nós! Como não somos livres, não podemos ter a culpa de nada que 

nos aconteça...” Mas temos a certeza de que ninguém, realmente ninguém, 

acredita de verdade que não é livre, ninguém aceita tranquilamente que 

funciona como um mecanismo implacável de relógio ou como uma térmita. 

Podemos achar que optar livremente por certas coisas em certas circunstân-

cias é muito difícil (entrar numa casa em chamas para salvar uma criança, 

por exemplo, ou enfrentar um tirano com firmeza) e que é melhor dizer que 

não há liberdade para não reconhecermos que preferimos livremente o mais 

fácil, ou seja, esperar os bombeiros ou puxar o saco de quem nos oprime 

esperando um dia alguma recompensa. Mas em nossas entranhas alguma 

coisa insiste em dizer: “Se você quisesse...você poderia...”. 

Então, quando alguém insistir em negar que nós, seres humanos, somos li-

vres, aconselhamo-lo a aplicar a essa pessoa a prova de um Filósofo romano. 

Na Antiguidade, um filósofo romano discutia com um amigo que negava a 

liberdade humana e afirmava que todas as pessoas não têm outro remédio 

senão fazer o que fazem. O filósofo pegou sua bengala e começou a gol-

pear o amigo com toda a força. “Pare, chega, não me bata mais!”, dizia 

o outro. E o filósofo, sem parar de espancá-lo, continuou argumentando: 

“Você não está dizendo que não sou livre e que não posso evitar fazer o que 

faço? Pois então, não gaste saliva pedindo-me para parar: sou automático, 

estou agindo com meu instinto.” Enquanto o amigo não reconheceu que o 

filósofo podia livremente deixar de golpeá-lo, o filósofo não suspendeu as 

suas “bengaladas ”. 

Em termos gerais e apesar 

das profundas diferenças 

quanto a concepções teóri-

cas, o ser humano foi qua-

se sempre considerado um 

ser moral, ou seja, como um 

ser sobre o qual recai a mis-

são de praticar determinadas 

normas, de participar num 

reino de valores ou de reali-

zar alguns fins determinados. 

E tudo isso como uma tarefa 

que deve ser desenvolvida pela pessoa por sua própria conta e risco, sob 

sua responsabilidade pessoal, como algo individual, enfim, como obra sua. 

É claro que este aspecto aparece com clara nitidez numa concepção que 

Figura 9
Fonte: http://sanatóriodanotícia.blogspot.com
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reconheça que o indivíduo é o único ser que possui livre-arbítrio. Acontece, 

no entanto, que a ideia de que sobre as pessoas recaem múltiplos e variados 

deveres, de que sua existência é tarefa a realizar-se por si mesmo, figura, 

ainda que pareça estranho, também em concepções deterministas.

Já pudemos relatar em outros trechos, que o ser humano não é algo como 

uma palha ou uma folha que seja movida fatalmente ao impulso dos ventos, 

para o lado que eles soprem; não é um pedaço da natureza inserido em 

variados complexos de forças cegas; não é uma peça num maquinismo que 

se move de modo intransigente na cadeia da casualidade. Pelo contrário, 

o indivíduo é um centro próprio de ação, sobre cujas possibilidades pesam 

apelos normativos. 

 [...]

Os valores, os fins neles baseados, e as normas a serviço dessas finalidades, 

podem ser de diversos tipos: religioso, moral, jurídico, do trato social decen-

te ou decoroso, higiênico, médico, técnico, dentre outros. 

Muitos desses imperativos apresentam-se com caráter incondicionado, ca-

tegórico, como sucede, por exemplo, com os preceitos religiosos, os prin-

cípios morais, as normas jurídicas, as regras da convivência social etc. Mas 

existem outros imperativos condicionados ou hipotéticos, que se referem 

às condutas necessárias à realização de um fim, suposto que o indivíduo se 

ache interessado em atingir determinada meta, por exemplo: se queremos 

manter uma vida saudável, devemos observar e praticar determinadas re-

gras; se queremos nos curar de uma doença, devemos colocar em prática 

certos comportamentos; se queremos produzir determinadas coisas, temos 

que nos ater aos métodos apropriados etc, etc.

O normativo, isto é, qualquer norma, do tipo que seja, implica supor que en-

tre as múltiplas e variadas possibilidades de comportamento, existem umas 

que são devidas, ou seja, de cumprimento obrigatório, outras que estão 

proibidas, e outras que permanecem livres, permitidas. Qualquer norma 

constitui uma seleção entre as possibilidades do comportamento humano 

embasado pelo contexto histórico, social, econômico e cultural, escolha essa 

que se baseia num juízo de preferência, e este juízo de preferência funda-

menta-se, por sua vez, num juízo de valor.

Note-se, além disso, que as exigências ou as consequências desses juízos de 

Valores
Os valores indicam as 
expectativas, as aspirações 
que caracterizam o homem em 
seu esforço de transcender-se 
a si mesmo e à sua situação 
histórica; como tal, marcam 
aquilo que deve ser em 
contraposição aquilo que é. A 
valoração é o próprio esforço do 
homem em transformar o que é 
naquilo que deve ser. (SAVIANI, 
1985, p.41)

Rede e-Tec BrasilAula 2 - Ética, Acima de Tudo 47



valor não se realizam de modo automático, não são de cumprimento infalí-

vel. O fato de que algo seja considerado valioso não leva em si a garantia de 

que isso se cumpra forçosamente, de modo inelutável. Em outras palavras: 

nem os valores, nem as valorizações constituem motores reais ou efetivos 

que se disparem necessariamente à consecução de uma meta.

É óbvio, conforme já assinalamos, que os valores não alcançam uma reali-

zação automática, que se fundamente e se mova por sua condição pura de 

valores. Quem esteja ,  interessado 

no cumprimento de alguns valores, 

deve desenvolver estímulos, estabe-

lecer mecanismos, ou montar dispo-

sitivos que propiciem a execução de 

tais valores. Assim, por exemplo, no 

campo dos valores religiosos e mo-

rais – no sentido estrito desta pa-

lavra, moralidade em sua acepção 

estrita, como realização do destino 

supremo – para favorecer essa reali-

zação, recorre-se ao ensino, isto é, à doutrinação, à pregação, ao estímulo do 

amor de Deus e da caridade para com o próximo, ao atrativo da esperança de 

um prêmio – satisfação da própria consciência, o céu, a salvação – ou ao te-

mor de castigos – remorso, o inferno -, a entusiasmos místicos, ao sentimento 

de respeito à Lei moral etc., e nesses setores atuam diversas autoridades, 

como o sacerdote, a família e os professores. No terreno das valorizações, 

finalidades e normas relativas ao trato 

social, os controles costumam efetuar-

-se mediante as sanções que o grupo 

impõe ao infrator, na maior parte das 

vezes espontaneamente, como censu-

ra e exclusão etc. Na esfera do jurídico, 

as normas contam com numerosos e 

rígidos controles – autoridades legisla-

tivas, executivas e judiciárias, especial-

mente o Ministério Público, os tribu-

nais, a polícia etc. – e o controle possui 

então a característica da impossibilidade rígida, isto é, da  coercitividade que 

em princípio não tolera nenhuma rebeldia, nenhuma falta de cumprimento. 

O assunto dos diversos tipos de controle sobre a conduta humana relaciona-

-se, de algum modo importante, com a concepção que se tenha da natureza 

Figura 11
Fonte: http:// Café-com-ciencia.blogspot.com

Figura 10
Fonte: http://www.unidesc.com.br
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do humano, por exemplo, se ele é substancialmente bom ou, pelo contrário, 

naturalmente mau. 

Nos mecanismos biopsíquicos ou psicobiológicos existentes nas pessoas, 

aparecem tanto tendências como apetites e impulsos; tanto figura a capaci-

dade de amar como a de odiar; aparece não só o desejo de elevação como o 

de rebaixamento; existem disposições construtivas e disposições destrutivas; 

animam-se inclinações sociais e movimentos antissociais; latejam desejos de 

superação e de melhoria, de um lado, e, de outro, se dão também confor-

mismos; existem forças de obediência e desejos de rebeldia. Tão real é um 

como o outro. Possivelmente, ou mais, muito provavelmente e quase certo, 

muitas das atitudes e tendências negativas (de ódios, destruição etc.) não 

são primárias, não são inatas, mas efeitos de frustração do impulso e afã de 

amor, de amar e de ser amado, conforme sustenta, entre outros. Indepen-

dentemente do problema da origem dos tipos de impulsos e fatores, porém, 

deve-se levar em consideração o fato de que real e efetivamente atuam na 

vida humana os dois tipos de tendências, as positivas e as negativas.

Os valores podem ser realizados pelas pessoas graças à existência dos me-

canismos normativos. Para essa realização, no entanto, é necessário esta-

belecer e colocar em movimento controles que detenham e submetam as 

tendências negativas.

Relativamente a isso, inúmeros autores observam que o ser humano não é 

somente um ser sensato, amante da paz, altruísta, compassivo, mas também 

cheio de rancor, crueldade e bestialidade. Não só tem uma consciência clara, 

de olhar agudo, mas que amiúde fica cego; não é só amável e criador, mas 

também selvagem e destruidor. Não é só bondoso e tolerante, mas também 

agressivo; não só trabalha, como sente também o atrativo da preguiça. Não 

Figura 12
Fonte: ilustradora
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só deseja tranquilidade e segurança, como também sente amor pela aventu-

ra. A respeito disto, lembremos as palavras iluminadas de Pascal: “O homem 

é como um anjo, com um demônio escondido”.

A segunda observação, tão fundamental como a primeira, é que o campo 

coberto pela chamada “natureza humana” é muito menos extenso do que 

habitualmente se havia acreditado. O ser humano pode fazer com sua pró-

pria vida as coisas mais diversas que se possa imaginar; essa é, de fato, a 

fantástica plasticidade do indivíduo. No desenvolvimento de cada um dos di-

ferentes tipos de ser humano que existiram e dos muitos outros que podem 

existir, intervém ao mesmo tempo fatores de iniciativa individual e influên-

cias do meio social e do ambiente, dos modos coletivos imperantes.

A terceira observação fundamental que se deve fazer aqui é a de que o indi-

víduo, apesar de nascer sem trazer dentro de si um mecanismo automático 

de controle, possui, no entanto, os recursos que o fazem potencialmente 

regulável, isto é, que  tornam possível que sobre ele possam atuar diversos 

tipos de controle, dentre os quais figuram as várias formas de controle social, 

dos quais podemos destacar os valores éticos ou morais. 

Já discutimos e rediscutimos algumas vezes até agora um fato crucial, e 

que esperamos esteja claro para você: a nossa vida, como ser humano, não 

é uma coisa que  já seja feita, acabada, completa, como, por exemplo, a 

pedra; nem é tampouco um objeto com trajetória predeterminada, como 

a órbita do astro, ou o desenvolvimento do ciclo vegetativo da planta, ou 

a conduta instintiva do animal. É tudo o contrário, é algo completamente 

diverso, incompleto: é um fazer-se a si mesmo, porque a nossa vida não nos 

foi dada feita ou pronta. É tarefa cotidiana; temos de fazê-la a cada instante. 

Podemos dizer assim que, a cada momento, a nossa vida se encontra na 

necessidade de resolver o problema de si mesma. Isso nos faz lembrar uma 

proposição de Ortega Y Gasset  afirmando que “(...) ao homem é dada a 

necessidade de ter de estar fazendo sempre algo, sob pena de sucumbir; 

porém, de antemão e de uma vez por todas, não lhe está presente o que tem 

que fazer.” (1979, p.66).

Vivemos numa circunstância, num meio social ou mundo determinado, li-

mitado; mas não nos encontramos nele inseridos como está o parafuso na 

porca ou o prego na madeira; nossa inserção nesse mundo, por outro lado, 

é relativamente livre, com certa margem de folga – maior ou menor – mas 

sempre em alguma proporção. Em outras palavras, sempre está diante de 
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uma pluralidade determinada e concreta de possibilidades vitais, ante um 

certo número de caminhos a seguir ou de coisas a fazer, de acordo com 

a moral (as normas ou regras que regem – ou deveriam reger a conduta 

humana) embasados nos princípios ou fundamentos da ética (que trata de 

estabelecer os fundamentos e a validade das normas morais e dos juízos de 

valor ou de apreciação sobre as ações humanas). Estas possibilidades sempre 

são múltiplas. Mesmo a vida que imaginemos como a mais estreita e angus-

tiante num momento, parecendo oferecer somente um caminho, uma alter-

nativa, essa vida não conteria somente uma possibilidade, mas pelo menos 

duas: a de aceitar esse destino e a de evadir-se da sua existência.

Desse modo, podemos dizer que a ética ilumina a consciência humana, 

sustenta e dirige as nossas ações. Norteando a nossa conduta individual 

e social, qualquer infração nossa pode ser julgada quase como um sacrilé-

gio. Matar, mentir, roubar, abusar de força superior em relação aos fracos 

e muitos outros atos são “imorais”, ou seja, fortemente condenados pela 

(nossa) sociedade. Por isso, a ética é um produto histórico-cultural e, como 

tal, define o que é virtude, o que é bom ou mal, certo ou errado, permitido 

ou proibido, para cada cultura e sociedade. Assim:

O homem, cada homem, tem de decidir a cada instante o que vai fa-

zer, o que vai ser no seguinte. Essa decisão é intransferível, inalienável; 

ninguém pode substituir-me na tarefa de decidir-me, de decidir sobre 

minha vida. Quando me entrego às mãos de outro, sou eu quem deci-

diu e segue decidindo que ele nos dirija; não transfiro, pois, a decisão, 

mas tão só seu mecanismo. Em vez de obter a norma de conduta do 

mecanismo que é minha inteligência, aproveito-me do mecanismo da 

inteligência de outro. (NOVAES, 1995, p.179)

A vida é sempre um optar, um fazer algo concreto, positivo ou negativo. 

Apesar de existir o que se chama não fazer nada ou o ócio, ele é afinal, tam-

bém um fazer vital, é um decidir-se por uma das possibilidades que o meio 

social oferece, pela inatividade e por deixar-se levar pela corrente. Desse 

modo, o fazer vital consiste na determinação do vou ser, do que vou fazer no 

instante seguinte. Começa, portanto, por ser o que ainda não sou, começa 

por ser futuro, em ocupar-me do que hei de fazer ou, o que é o mesmo, em 

preocupar-me, em decidir-me.

Com frequência, parece que o indivíduo não decide, a cada instante, o que 

vai ser, o que vai fazer no momento seguinte, mas, ao contrário, parece 

Moral 
 é o conjunto de regras 
que determinam o 
comportamento dos 
indivíduos em um grupo 
social. De modo simplificado, 
o sujeito moral é aquele que 
age bem ou mal na medida 
em que acata ou transgride as 
regras morais admitidas em 
determinada época ou por um 
grupo de pessoas;

Ética
 é a reflexão sobre as noções e 
princípios que fundamentam a 
vida moral. Essa reflexão orienta-
se nas mais variadas direções, 
dependendo da concepção 
de ser humano tomada como 
ponto de partida, seja ela 
cósmica, da vontade de Deus 
ou em nenhuma ordem exterior 
à própria consciência humana. 
(ARANHA & MARTINS, 2009, 
p.214) 
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que segue uma trajetória prefixada há muito tempo e decidida  antes. Isto 

é verdade, mas não contradiz a observação feita de que há que se decidir o 

que vai fazer no momento seguinte. Não contradiz aquela observação por-

que, em tais casos, o que acontece é que o indivíduo tomou uma decisão 

não para o momento imediatamente próximo, mas para mais tarde; por 

exemplo, decide hoje o que vai fazer amanhã ou no fim de semana seguinte 

quando se defronte com um problema mentalmente antecipado. Em outros 

casos, acontece que a pessoa toma uma decisão não só relativamente ao 

que vai fazer em seguida, de uma vez, mas com relação a uma conduta que 

vai repetir-se muitas vezes ou, inclusive, um número indefinido de vezes: um 

estudante, no começo do curso,, decide que vai assistir a todas as aulas, ou 

um comerciante num momento crucial de sua existência, resolve que sempre 

vai negociar com honestidade. Advirta-se, entretanto, que nenhuma dessas 

decisões constitui uma resolução impossível de ser mudada, nem as tomadas 

com antecipação, nem as tomadas com um propósito de validez ou aplica-

ção reiterada. Essas decisões anteriores, antagonicamente, podem ser mo-

dificadas a qualquer momento, nada tem de absolutamente inexorável. Por 

conseguinte, se o sujeito não modifica ou retifica uma decisão tomada com 

antecedência, tacitamente a está ratificando, mantendo ou corroborando. 

Contudo, temos que ter claro que, frequentemente, a prática de uma ação 

origina um hábito, uma forma mecanizada de conduta. A pergunta que se 

faz é até que ponto e como é possível desrespeitar e até “quebrar” um há-

bito. Podemos formular um problema diferente, qual seja o das condições e 

limitações que os mecanismos biológicos e psicológicos concretos propõem 

ao âmbito do elegível para um sujeito, isto é, ao campo das possibilidades 

concretas que a vida oferece, e entre escolher em cada um dos momentos 

da existência. Pode acontecer que uma conduta incialmente resultante da 

livre opção da pessoa, porque repetida muitas vezes, mecanizou-se, auto-

matizou-se, converteu-se em hábito, desenvolvendo-se por si mesma e que, 

para ser transgredida, sejam necessárias energia e habilidades especiais, mas 

ainda assim somos bem diferentes dos animais, pois estes sempre vivem 

dependentes das coisas e dos fatos que estão ao se redor, como nos relata 

Ortega Y Gasset, num texto belíssimo em que diz, de maneira geral, que se 

queremos encontrar as diferenças entre o ser humano e o animal, o melhor 

seria fazer a comparação com o macaco, pois:

o pássaro e o crustáceo são formas de vida demasiado distantes da 

nossa para que ao confrontar-nos com eles percebamos outra coisa 

senão defirenças grosseiras, abstratas, vagas. Mas o macaco tanto se 
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parece a nós, que nos convida a apurar a comparação[...]. Os macacos 

estão constantemente alertas, em perpétua inquietude, olhando, ven-

do todos os sinais que percebem à sua volta, incansavelmente atentos 

ao contorno, como se temessem que ele sempre lhes traga um perigoa 

que é preciso responder automaticamente com a fuga ou o ataque, a 

ação mecânica de um reflexo muscular. O animal, com efeito, vive com 

perpétuo medo do mundo e, ao mesmo tempo, com perpétuo desejo 

das coisas que nele se encontram e aparecem... São os objetos e acon-

tecimentos do contorno que governam a vida do animal, que o trazem 

e levam como um fantoche. O animal não governa sua existência, não 

vive de si mesmo; está sempre atento ao que se passa fora dele, a outro 

que ele... vive sempre alterado, alheado;... sua vida é constitutivamen-

te alteridade.(1979, pp.36-49)

Já com as pessoas, por outro lado, acontece algo totalmente diferente. É cer-

to que,  como o animal, o indivíduo também está prisioneiro do mundo,  do 

meio em que está inserido, cercado de coisas que o espantam ou encantam, 

obrigado inexoravelmente, queira ou não, a ocupar-se com elas. Mas com 

uma diferença essencial, devido aos pontos que estamos discutindo (ética, 

moral e valores): o ser humano, de vez em quando, pode interromper sua 

ocupação direta com as coisas, desprender-se daquilo que o rodeia, desen-

tender-se com si mesmo, e, submetendo sua faculdade de atender a uma 

volta radical, colocar-se de costas ao mundo e meter-se dentro de si, atender 

à sua própria intimidade ou, o que é a mesma coisa, ocupar-se de si mesmo 

e não do outro, das coisas. Pensar, meditar... o poder que as pessoas têm 

de retirar-se virtual e provisoriamente do mundo, e penetrar em si, ou, com 

um vocábulo esplêndido: o ser humano pode ensimesmar-se, introverter-se.

Assim, podemos afirmar que o mundo é a total exterioridade, o absoluto ex-
terior, que não permite nenhum exterior além de si. O único exterior a esse 

exterior é precisamente um dentro, um intus, sua intimidade, seu si mesmo 

que está constituído principamente de idéias... a introspecção, essa atenção 

para dentro é o fato mais antinatural, mais ultrabiológico... três são os dife-

rentes momentos que se repetem no decorrer da história humana, em forma 

cada vez mais complexa e densa: 1º, o indivíduo sente-se perdido, imerso 

nas coisas; é a alteração; 2º, com um vigoroso esforço, ele se retira à sua in-

timidade para formar ideias sobre as coisas e sua possível denominação; é o 

ensimesmamento, a vida contemplativa... a teoria; 3º, ele volta a submergir 

no mundo para nele atuar de acordo com um plano preestabelecido; é a 

ação, a vida, a práxis.(STOETZEL, 1967)
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O nosso destino é, pois, primariamente, ação. Não vivemos para pensar, 

mas, ao contrário, pensamos para viver. Pois bem, quando dizemos ação, 

não queremos insinuar que é um andar em choques com as coisas ou com 

os demais seres humanos: isso é a alteração. A ação é o agir sobre o contor-

no das coisas materiais ou dos homens, conforme um plano preconcebido 

numa prévia contemplação ou pensamento. Não há, pois, ação autêntica se 

não há pensamento; e não há autêntico pensamento se ele não se destina à 

ação, e se não está virilizado por sua relação com ela. Por esse intento pode-

mos definir o ser humano, como o animal que pode dizer eu, que pode ter 

consciência de si mesmo com entidade independente. O animal, por estar 

dentro da natureza sem transcendê-la, não tem consciência de si mesmo, 

não necessita um sentimento de identidade. O ser humano, afastado da na-

tureza, dotado de razão e de imaginação, precisa formar-se um conceito de 

si mesmo, necessita dizer e sentir: eu sou eu... precisa ser capaz de sentir-se 

a si mesmo como sujeito de suas ações.

Você já deve ter percebido o quão rica é a variedade de coisas que encon-

tramos no mundo em que vivemos. Essa variedade é enorme mesmo para 

o primitivo que nunca saiu do lugar de nascimento. É muitíssimo mais rica 

para o indivíduo culto numa civilização avançada, se assim podemos dizer.

Entre muitas outras coisas, encontramos no mundo em que vivemos: árvo-

res, montanhas, estrelas, chuvas, cores, formas geométricas, desejos, amo-

res, dores de dentes, sentimentos religiosos, lendas, números, ideias morais, 

juízos de valores, orações automóveis, códigos, etc. Encontramos também 

os nossos próximos, os outros seres humanos e as suas obras. Encontramos 

também a nós próprios, o nosso eu, que tem que viver entre e com todas as 

outras coisas, assim como com os outros individíduos.

Como medida de ordem, ainda que elementar e provisória, e sem preten-

sões de ser exaustivo, podemos dizer que nos encontramos com: coisas 

reais externas de caráter físico inorgânico, como as montanhas, os astros e 

os fenômenos metereológicos; coisas reais externas de natureza orgânica, 

como plantas e animais; fatos que se dão na nossa intimidade, fenômenos 

psíquicos, como uma preocupação, um amor, um desejo, um pensamento; 

coisas fantásticas forjadas pela imaginação, como o saci pererê; entes ideais 

como o triângulo; nosso próximos, uns conhecidos, outros desconhecidos, 

uns amigos e outros inimigos; obras ou resultados da ação humana, como 

utensílios, códigos, estátuas, quadros, poemas, instituições sociais, como 

o Estado, a Universidade; o pressentimento, ou a fé, ou a convicção em 
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realidades transcendentes, como a do Grande Arquiteto do Universo ou de 

Deus, a outra vida, a imortalidade etc. Além disso, o indivíduo encontra-se 

consigo mesmo, como sujeito, isto é, com seu próprio ser, e também com 

sua própria pessoa que é a realidade integral de seu próprio ser.

Enfim, para resolver o problema de sua própria vida, para decidir o que vai 

fazer, o que vai ser, para escolher entre os vários caminhos que lhe oferece o 

mundo em que vive, o ser humano não tem outra alternativa senão esforçar-

-se em conhecer, melhor ou pior, as coisas entre as quais vive, que são as que 

determinam o âmbito das possibilidades que o contorno oferece à sua própria 

existência. Ele precisa ter uma ideia, mais ou menos cabal, mais ou menos cor-

reta, mas em qualquer caso uma interpretação ao menos para o seu próprio 

caso, daquilo que é a circunstância, contorno ou mundo em que vive. Pois 

bem, acontece que, ao nos encontrarmos vivendo, encontramo-nos não só 

como as coisas da terra, mas também em sociedade, entre os outros homens.

Essas pessoas – especialmente as adultas – entre as quais caímos ao chegar 

à vida, têm e utilizam já uma interpretação do mundo ao redor, têm já algu-

mas ideias sobre as coisas que os cercam. Essa interpretação ou essas ideias 

constituem o que se costuma chamar “o pensamento de nossa época, na 

sociedade em que vivemos”. Este “pensamento” dos outros passa a formar 

parte de nossa circunstãncia, de nosso contorno, envolve-nos, pentra-nos, 

arrasta-nos. 

Inclusive porque um dos componentes do mundo em que vivemos é o con-

junto de convicções ambientes com que nos encontramos. Acontece que, 

sem nos dar conta, nos encontramos instalados nessa rede de soluções já 

feitas para muitos dos problemas de nossa vida. Desde nosso nascimento, 

realizamos um constante esforço de aceitação, de absorção, na convivência 

familiar, na escola, no trato social, na leitura, dessas ideias alheias, que em 

sua maior parte são convicções coletivas do grupo social de que participa-

mos. Elas vão penetrando em nós muitas vezes antes que tenhamos sentido 

autenticamente os problemas cuja solução essas ideias pretendem ser. Acon-

tece amiúde que quando surgem em nós genuinamente a efetiva angústia 

ante um problema vital, e queremos verdadeiramente dar-lhe uma solução, 

não temos somente de lutar com o problema, como nos sentimos presos nas 

soluções recebidas do próximo e temos de lutar também com elas.

Por fim, para encerrarmos essa discussão, retornemos a um ponto básico, 

como já foi exposto repetidas vezes, o fato de que a nossa estrutura moral e 
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de valores da personalidade estão integrados e determinados por múltiplos e 

variados fatores. Entre esses fatores ou elementos que os integram, figuram 

os componentes de caráter social.

São de diversas espécies, por exemplo: ideias transmitidas pelo próximo ao 

nosso redor; ideias aprendidas nos livros; moldes ou configurações que são 

o efeito da influência exercida sobre nossos modos de pensar, de sentir, de 

reagir, de atuar, por outros seres humanos, sejam eles pessoas com quem 

estivemos em extensa e íntima relação, como podemos citar, os nossos pais, 

irmãos, amigos, ou seja, membros dos grupos sociais aos quais pertencemos 

(vizinhança, comunidade local, estirpe étnica, escola, comunidade nacional, 

círculo cultural, classe social, profissão...); modos de comportamento que de 

algum modo representam a reação em frente a condutas de outras pessoas 

com as quais estivemos ou estamos em contato; modos de comportamento 

que são o resultado das lições tiradas de experiências de anteriores relações 

sociais; atitudes e atividades configuradas pela pressão da opinião pública 

dominante, das crenças coletivas preponderantes, dos costumes em vigor; 

atitudes e ações que representam uma imitação – consciente ou inconscien-

te – de outras pessoas; hábitos adquiridos na realização de modos sociais de 

vida; hábitos formados no exercício de uma profissão; a impressão concreta 

deixada no subconsciente por experiências infantis, as ambições estimuladas 

pelo exemplo de outros indivíduos; a euforia e otimismo produzidos por 

êxitos sociais; o abatimento a desconfiança ou a insegurança que repetidos 

fracassos criam no ânimo; preferências, inclinações, entusiasmos ou fobias 

que penetram numa pessoa por contágio do meio social em que ela vive. 

Esse rol de exemplos de componentes sociais que formam nossos valores e 

nossa moral não pretendia ser exaustivo, nem apresentado em forma orde-

nada. Pelo contrário, só pretendia pôr de forma manifesta quão múltiplos e 

variados são os fatores e elementos sociais intervenientes e influenciadores.

Apesar da diversa variedade desses fatores e componentes, todos eles são 

agrupados como fatores sociais porque cada um deles, independentemente 

de qual seja sua índole, passou a  tomar parte de nossos juízos devido a 

influências sociais. O mesmo acontece se se tratam de ideias matemáticas 

aprendidas na escola, ou de atitude criada pelo exercício de determinada 

profissão, ou, ainda de arrogância transmitida pelo orgulho de grupo etc.; 

em todos estes casos, tais fatores passaram a fazer parte da personalidade 

em virtude das relações inter-humanas.
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Desse modo, pode-se dizer que até certo ponto na nossa personalidade se 

reflete em algum  grau o mundo social e cultural em que se vive. As situa-

ções sociais em que um indivíduo está imerso e a cultura de que participa 

configuram em grande parte sua personalidade, assim como também mo-

delam em não pequena medida o desenvolvimento concreto de sua vida.

Os fatores e componentes sociais modelam a personalidade e a vida em 

grande parte; não totalmente, porém, porque, conforme já foi exposto, a 

personalidade está integrada por uma multiplicidade de fatores, dentre as 

quais figuram os fatores sociais que, apesar de muito importantes, não são 

os únicos. Pelo contrário, também existem muitos outros e variados fatores 

individuais. Lembre-se do eu profundo, isto é, a parte mais intransferível e 

íntegra da própria individualidade. Recorde-se igualmente dos fatores bioló-

gicos e psicológicos. Além disso, considere também a ação individual criado-

ra e o refluxo que essa criação opera sobre a personalidade.

Relativamente ao último aspecto mencionado – a ação criadora individual – 

deve levar-se em consideração o fato de que a ação propriamente individual 

trabalha em sua maior parte reelaborando materiais que se encontram no 

contorno social e cultural. Em geral, o indivíduo elege particularmente e cria 

ou inventa servindo-se dos materiais que encontra à sua disposição no meio 

sócio-cultural em que vive. É certo que excepcionalmente pode causar algo 

novo por sua própria inventiva individual, descobrir por si mesmo uma ideia  

não pensada por ninguém, criar uma nova forma de conduta, fundar uma 

nova intituição, encontrar algo que não se tinha nem remota ideia. Entretan-

to, mesmo nesses casos em que a ação puramente individual se apresenta 

como decisiva e da maior importância, não se trata de uma ação total e 

exclusivamente individual, mas que está acompanhada de outros elementos 

não individuais e influenciada em algum grau por fatores não individuais. 

Note-se, em primeiro lugar, que o pensamento se desenvolve por meio de 

palavras, e recorde-se que a linguagem é um produto tipicamente social. 

Note-se igualmente que a mais original descoberta de uma nova ideia costu-

ma germinar na crítica de ideias anteriores recebidas por transmissão social. 

De tal modo, a estrutra mental e moral da personalidade depende do meio 

social ambiente, que ao se produzir uma desorganização na estrutura cole-

tiva e no sistema de valores socialmente vigente, a vida mental e moral dos 

indivíduos sofre uma desintegração. Tal acontece em períodos de revolução, 

guerra, calamidades catastróficas e em situações de crise. Em tais circuns-

tâncias, aumentam a criminalidade, especialmente a delinquência juvenil, e 
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o número de desordens ou desajustamentos mentais. Num mundo em que 

a ordem social se desintegra, e em que perdem aceitação os valores sobre os 

quais se apoiava a vida humana, as neuroses tendem a aumentar, e produ-

zem-se fenômenos de relativa desintegração da personalidade. A sensação 

de insegurança, própria de uma época em crise, em que os valores do passa-

do perderam validez e influência, e não foram substituídos por novos valores 

firmemente estabelecidos e geralmente aceitos, essa sensação, ao produzir 

um estado mental de angústia, de desorientação, tende a desagregar em 

parte a personalidade. Às vezes, efeitos semelhantes se produzem pela tre-

menda impressão de experiências inesperadas e violentas, ou também pela 

passagem brusca de um sistema de organização social a outro contrário. 

2.2 Praticando ética... a ética profissional
A industrialização trouxe consigo – e nela se apoia – acentuada especializa-

ção e divisão do trabalho. Instrumentos mais requintados, máquinas mais 

complexas e o complicado aparelho de organização necessário a pôr em 

movimento a tecnologia moderna, criando um número quase infinito de 

novas tarefas profissionais nunca antes imaginadas. 

Embora a extraordinária pro-

liferação de categorias pro-

fissionais seja relativamente 

recente, a divisão do trabalho 

não se limitou apenas à socie-

dade industrial, mas encontra-

-se, de uma forma ou outra, 

em toda parte. Até nas socie-

dades mais primitivas, aos ho-

mens e às mulheres atribuem-

-se tarefas diferentes e em 

muitas culturas não industriais 

existe considerável especiali-

zação em misteres específicos. Em muitas partes da África, por exemplo, o 

trabalho com ferro é uma habilidade altamente desenvolvida, em cuja exe-

cução se empenham artífices reconhecidos e, entre os polinésios, melanésios 

e outros ilhéus e habitantes do litoral, a construção de botes constitui ofício 

especializado.  Mas apenas as sociedades industriais levaram os homens, na 

divisão do trabalho, a tão complicadas extensões que Henry Ford, de uma 

feita, definiu a meta da produção em massa como a redução da tarefa do 

Para complementar o que 
acabamos de tratar, acesse: 

http://revistaescola.abril.
com.br/gestao-escolar/

diretor/preciso-dizer-
nao-423323.shtml

Figura 13 - Tempos Modernos (1936)
Fonte: http://www.emdialogo.uff.br/sites/default/files/images/tempos-

-modernos.jpg
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operário que trabalha na linha de montagem a fazer o quanto possível uma 

coisa com um movimento só, lembre-se, claro que de forma caricata e críti-

ca, do filme “Tempos Modernos” de Chaplin.  

A divisão do trabalho produzida pela tecnologia e a complexa organização 

da economia moderna resultaram não apenas nas tarefas simplificadas do(a) 

trabalhador(a) de fábrica (muitos dos quais, atualmente, estão sendo elimi-

nados pelo contínuo progresso tecnológico) senão também, num aumen-

to cada vez maior de serviços, que requeriam grande soma de habilidades 

e conhecimentos altamente especializados. O grau de especialização entre 

médicos, advogados, cientistas e engenheiros é talvez um lugar comum, 

mas há também os que se especializam, por exemplo, nas vendas on line, no 

emprego de acessórios multimídias na educação, na redação de compêndios 

escolares, na determinação das causas dos acidentes aéreos ou na extensão 

dos danos sofridos pelas plantações em virtude de uma chuva de pedras.

A especialização profissional conduz à multiplicidade de papéis sociais di-

ferenciados, que requerem não somente perícia técnica, mas também, ha-

bilidades, valores e atitudes sociais com caráter normativo e até jurídico vi-

sando regulamentar as diversas profissões a partir de estatutos e códigos 

específicos. A tutela do trabalho processa-se pelo caminho da exigência de 

uma ética, dita profissional, imposta através dos conselhos profissionais e 

de agremiações classistas. Porém, as normas devem ser condizentes com as 

diversas formas de prestar o serviço, de se organizar o profissional para esse 

fim, até porque, além do co-

nhecimento do processo de 

fabricação, no caso de um 

Administrador de Empresas, 

apenas para citar um exem-

plo, ele precisa ser capaz de 

conseguir a cooperação e o 

esforço dos auxiliares e ope-

rários; talvez se veja na con-

tingência de barganhar com 

líderes sindicais, enfrentar 

fiscais do governo, lidar com 

fregueses e tratar com supe-

riores da companhia. As qualidades pessoais, complexas, e não raro sutis, 

exigidas em algumas ocupações, são ilustradas claramente nos anúncios que 

se fazem para contratá-los. O “lado público” da ocupação inclui habilidade 

Figura 14 - Divisão do Trabalho
Fonte: http:// filosofiaecoisasdavida.blogspot.com
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administrativa, discernimento e senso comercial, além de talento e habili-

dade técnica. Para ser bem sucedido, entretanto, um Administrador precisa 

possuir também “fibra”, isto é, capacidade de trabalhar sob pressão cons-

tante do volume, da demasia da crítica possível e da imagem sempre presen-

te do malogro total, bem como calma, tato, deferência e conservar a ética 

sempre, sejam em grandes ou pequenas questões porque agir com correção 

é o que se espera de todos. O senso da ética acontece quando cada um faz 

sua opção, e aí funciona a consciência de cada um. E precisa, muitas vezes, 

revelar estas últimas qualidades em situações extremamente difíceis.

Algumas ocupações, sobretudo as que requerem conhecimentos e treina-

mentos especiais ou impõem exigências características – de médicos, im-

pressores, marinheiros, ferroviários, vendedores – criam subculturas pró-

prias, completas, com seu jargão, seus costumes e seus valores objetivando 

a promoção de uma identidade profissional, a qual se espelha na imagem 

interna e externa da profissão e na afirmação da autonomia em relação à 

heteronomia dos regulamentos governamentais. Desse modo, os popular-

mente conhecidos Códigos de Ética têm a função de garantir a qualidade 

dos serviços que se prestam e asseverar que os profissionais são dignos de 

confiança por parte dos seus concidadãos, uma vez que atuam com o rigor 

e a seriedade a que o código de ética lhes adverte. 

Assim, os vocabulários técnicos, encontrados na maioria dos tipos de tra-

balho, ministram útil taquigrafia verbal, que facilita a comunicação rápida e 

fácil, bem como exerce outras funções importantes. Porque a gíria de uma 

ocupação não pode ser compreendida pelos não iniciados, impressiona-os 

com as complexidades e dificuldades do trabalho, acarretando respeito e, 

simultaneamente, excluindo o estranho. A qualidade de membro de um gru-

po profissional implica amiúde o aprendizado de seus costumes – técnicos e 

não técnicos.

Assim, ética profissional pode ser concebida como sendo um conjunto de 

normas de conduta e princípios que deverão ser postas em prática no exer-

cício de qualquer profissão ou em outras palavras, é o aprimoramento das 

normas de condutas sociais a todos os atos e fatos ligados à atividade pro-

fissional.

Autônomo 
Do grego autos (eu mesmo, 

si mesmo) e nomos (lei, 
norma regra). Aquele que tem 
o poder para dar a si a regra, 
a norma e a lei é autônomo 

e goza de autonomia ou 
liberdade. Autonomia significa 
autodeterminação. Quem não 

tem a capacidade racional para 
autonomia é heterônomo;

Heterônomo 
 Do grego hetero (outro) e 

nomos, receber de um outro a 
norma, a regra ou a lei. (CHAUÍ, 

1994, p.338) ocorre quando 
num determinado conjunto 

de pessoas existem relações 
estáveis, em razão de objetivos 

e interesses comuns, assim 
como, sentimentos de identidade 

grupal desenvolvidos por meio 
do contado contínuo.
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Resumo
Nesta aula, mostramos que a ética correlaciona-se com a formação socio-

econômicocultural dos indivíduos. Posteriormente, o desenvolvimento das 

concepções éticas ao longo da história e seus desdobramentos. Tratamos 

também da ética aplicada ao mundo profissional.

Atividades de aprendizagem
1. Ética e Moral confundem-se? Justifique seu ponto de vista.

2. Comente: Antigamente as pessoas pautavam sua vida em valores que 

passavam de pai para filho. Hoje, os valores já não são os mesmos e os pais 

e os professores ficam perdidos sem saber o que fazer.

3. Dê três exemplos de situações do dia a dia relacionadas à ética profis-

sional.

Prezado(a) estudante, 

A moral e os valores disciplinam os comportamentos dos homens consigo 

mesmo. Tratam dos costumes, deveres e modo de proceder dos indivíduos 

com os outros indivíduos, segundo a justiça e a equidade natural, ou seja, 

os princípios éticos e morais são na verdade os pilares da construção de uma 

identidade profissional e sua moral mais do que sua representação social 

contribui com a formação da consciência profissional. Enfim, os princípios 

éticos e morais são, na verdade, os pilares da construção de um profissional 

que representa o Direito Justo, distinguindo-se por seu talento e principal-

mente por sua moral e não pela aparência, além disso, é o processo de 

construção do Cidadão. Esse será o tema da nossa próxima aula. Não deixe 

de realizar as atividades de aprendizagem.
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Objetivos:

• Apontar o conceito de Cidadania;

• Identificar a ideia de Cidadania ao longo da história;

• Reconhecer a Cidadania na prática: A Participação Política

Caro(a) estudante,

Você já deve ter ouvido falar que existem três assuntos que não devemos ou 

que não vale a pena discutir, devido a que cada pessoa possui uma opinião, 

um posicionamento, uma ideia já pré-concebida sobre o assunto, e que, 

geralmente, nunca se chega a um resultado, somente a uma discussão, ou 

até em alguns casos, a um conflito. Esses assuntos são: religião, futebol e 

política. 

Podemos discordar daquele “dito popular”, especialmente quando nos refe-

rimos ao último aspecto – a política. Sabemos que não é fácil e muitas vezes 

as pessoas não têm nenhum prazer em debater questões de cunho político, 

mantendo-se indiferentes. Os meios de comunicação de massa, corriquei-

ramente mostram, no mundo inteiro, fatos políticos que apenas reforçam a 

Figura 15
Fonte: ilustradora
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visão pejorativa da política: corrupção, fraudes, crimes impunes praticados 

por políticos, mentiras que provocam guerras para satisfazer aos interesses 

econômicos dos fabricantes de armamentos, desvios de recursos públicos 

que deveriam ser usados contra a fome, as doenças, a pobreza, o aumento 

das desigualdades sociais etc. 

Em decorrência dessa apatia social, equivocadamente, na vida diária, as pes-

soas se referem à política de diversas formas que não necessariamente a do 

seu sentido fundamental, como um ato de cidadania que é o que nos inte-

ressa neste momento, mas apenas como a ação do Estado e da organização 

institucional, assim, o termo é utilizado para descrever a atividade executiva 

(dos Prefeitos, dos Governadores e do Presidente da República) e parlamen-

tar (dos Vereadores, dos Deputados Estaduais e Federais, e dos Senadores), 

a ação dos partidos políticos por ocasião das campanhas eleitorais ou, ainda, 

para se referir ao ato de votar e escolher os representantes que exercerão 

um mandato e decidirão em nome dos eleitores. Ou, então, empregam o 

termo para expressar a multiplicidade de situações em que a política pode se 

manifestar: política econômica, política sindical, política ecológica, política 

educacional, política religiosa... Nesse sentido, entendem a política como a 

atuação de Instituições ou de segmentos da sociedade civil com a finalidade 

de alcançar determinados objetivos.  

No entanto, ao contrário do que possa parecer, a ação política, goste-se 

ou não, está presente em todos os momentos do nosso dia a dia, seja nos 

aspectos mais cotidianos: vivemos com a família, relacionamo-nos com as 

pessoas no bairro, na escola, tomamos atitudes em nosso trabalho, con-

versamos em uma mesa da lanchonete ou, quando estamos tomando um 

sorvete, fazemos política quando exigimos nossos direitos de consumidor, 

quando nos indignamos ao ver nossas crianças fora das escolas ou creches, 

sendo massacradas nas ruas, somos parte integrante da cidade, pertence-

mos a um Estado e a um País; ou nos temas mais abrangentes: na luta das 

mulheres contra uma sociedade machista que discrimina e age com violên-

cia, na luta dos portadores de necessidades especiais para serem incluídos de 

fato na sociedade, na luta dos negros discriminados pela nossa "cordialida-

de", dos homossexuais igualmente discriminados e desrespeitados, dos ín-

dios massacrados e exterminados nos 500 anos de nossa história, dos jovens 

que chegam ao mercado de trabalho saturado de desempregados, na luta 

de milhares de trabalhadores sem terra num País de latifúndios.

Cidadania
é responsabilidade perante nós 

e perante os outros, consciência 
de deveres e de direitos, impulso 

para a solidariedade e para 
a participação, é sentido de 
comunidade e de partilha, é 
insatisfação perante o que é 
injusto ou o que está mal, é 
vontade de aperfeiçoar, de 

servir, é espírito de inovação, de 
audácia, de risco, é pensamento 

que age e ação que se pensa. 
(GENTILLI & FRIGOTTO, 2002, 

p.82)
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Por isso, não podemos nos deixar enganar com visões simplistas e deturpa-

das do senso comum, que mantém a ideia de que a política é algo dispen-

sável ou que diz respeito apenas aos políticos, mas não devemos esquecer 

que somos responsáveis por nossas ações ou omissões, e que influímos poli-

ticamente, todos nós estamos implicados em tudo o que acontece em nossa 

volta, seja ativa ou passivamente. Por esse fato, nunca é demais trazer à me-

mória ou ao conhecimento, o lúcido texto do poeta e dramaturgo alemão 

Bertolt Brecht:

O Analfabeto Político

O pior analfabeto

é o analfabeto político.

Ele não ouve, não fala, não participa

dos acontecimentos políticos.

Ele não sabe que o custo de vida,

o preço do feijão, do peixe, da farinha,

do aluguel, do sapato e do remédio

dependem das decisões políticas.

O analfabeto político é tão burro

que se orgulha e estufa o peito

dizendo que odeia política.

Não sabe o imbecil

que da sua ignorância política

nascem a prostituta, o menor abandonado,

o assaltante e o pior de todos os bandidos,

que é o político vigarista, pilantra, corrupto

e lacaio das empresas nacionais e

multinacionais.

Figura 16
Fonte: ilustradora
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3.1 Cidadania: retrospectiva histórica
Acreditamos que um bom caminho para que possamos juntar os dados ne-

cessários à compreensão de uma questão complexa é, sem dúvida, a neces-

sidade de uma retrospectiva de sua origem e a pesquisa de como ela vem 

se apresentando ao longo da história. É claro que não há aqui nem tempo, 

nem espaço para a evocação detalhada de como esse problema vem sen-

do tratado. Mas a referência às formulações que dele foram feitas durante 

momentos-chave da história poderá ser de grande valia. Assim ocorreu com 

o termo cidadania que foi sendo construído ao longo da história da huma-

nidade, sua origem remonta à civilização grega e seu significado assumiu 

distintos sentidos em diferentes tempos e sociedades.

A palavra CIDADANIA derivada do termo latino, civitas, que significa cidade 

que possui o seu correlato grego na palavra POLÍTICA, ta politika (são os 

negócios públicos dirigidos pelos cidadãos, politikós – aquele que habita a 
cidade): costumes, leis, erário público, organização da defesa e da guerra, 

administração dos serviços públicos – abertura de ruas, estradas e portos, 

construção de templos e fortificações, obras de irrigação etc. – e das ativi-

dades econômicas da cidade – moeda, impostos e tributos, tratados comer-

ciais, etc. mais precisamente no vocábulo derivado do adjetivo originado 

de Pólis, que compreende dois horizontes de significação: de um lado, do 

ponto de vista formal e institucional, ela indica um tipo de organização da 

população que existiu na Antiguidade clássica em cuja formulação fazem 

parte categorias jurídicas que de algum modo não se restringiram somente 

ao espírito dos gregos, ostentando certas peculiaridades: 

1. uma cidade autônoma e soberana, com a existência da tripartição do 

governo em uma ou mais Assembleias de Cidadãos (politai), um certo núme-

ro de Magistrados escolhidos, quase, que anualmente entre os homens pos-

síveis de serem eleitos - porém não podemos esquecer que as mulheres, 

estrangeiros e escravos estavam excluídos desta cidadania -, e um ou mais 

Conselhos. Em termos mais compreensíveis, essa estrutura, que pode pa-

recer estranha aos nossos olhos, assemelha-se ao que ocorre em nosso País, 

no qual também temos uma tripartição de poderes: Executivo, Legislativo e 

Judiciário; 

2. a participação direta dos cidadãos no processo político, mas isso só era 

possível devido à formação de pequenos Estados, constituídos por uma ci-

dade principal, geralmente de modestas dimensões, e um território, também 

ordinariamente de reduzidas proporções: a noção de cidade-estado impli-
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cava a existência de decisões coletivas, de auto representação, votadas após 

discussão (nos Conselhos e/ou nas Assembleias), que eram obrigatórias para 

toda a comunidade, o que quer dizer que os cidadãos com plenos direitos 

eram soberanos, suas decisões estavam acima de qualquer autoridade, bem 

diferente do que ocorre no nosso cotidiano político, no qual elegemos rep-

resentantes tanto para o poder executivo quanto para o legislativo; e

3. a inexistência de uma separação absoluta entre os órgãos de governo e 

de justiça, e o fato de que a religião e os sacerdócios integravam o aparelho 

de Estado. 

Por outro lado, de um ponto de vista semântico ou interpretativo, significa 

tudo o que se refere à cidade, não na acepção apenas física ou topográfi-

ca, como conjunto de edifícios, avenidas e praças, mas, ao que é urbano, 

e até mesmo sociável e social, como espaço cívico ou público, o espaço 

da intersecção da vida dos indivíduos numa comunidade, num coletivo, ou 

seja, entendida como a comunidade organizada, formada pelos cidadãos, 

isto é, pelos homens adultos, livres e iguais, proprietários, nascidos em seu 

território, portadores de dois direitos inalienáveis: a igualdade perante a lei 

e a igualdade no direito de expor e discutir em público opiniões sobre ações 

que a cidade deve ou não realizar. Para Bendix (1996, p.110), “(...) à parte 

algumas exceções notáveis, a cidadania, a princípio, exclui todas as pessoas 

social e economicamente dependentes”; 

O espaço público, da Pólis, contrapõe-se ao espaço privado, da família, e 

materializa-se como espaço de liberdade, contrapondo-se à dimensão de 

necessidade que caracteriza a ação familiar. A liberdade, naquele momento 

histórico, se definia pela possibilidade de participação nos processos decisó-

Figura 17 - Assembleia de cidadãos num foro público
Fonte: http://historiadomundo.com.br
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rios que envolvem a vida política da comunidade. Você já deve ter notado 

que essa concepção de liberdade é muito distinta do conceito atualmente 

disseminado, pois, na atualidade, a ideia de liberdade está intimamente re-

lacionada aos direitos individuais de ir e vir, à manifestação de opiniões, ao 

credo religioso, à propriedade. É possível verificar, assim, uma transposição 

do conceito de liberdade da esfera pública para a esfera privada. 

A polis diferenciava-se da família pelo fato de somente conhecer 

“iguais”, ao passo que a família era o centro da mais severa desigual-

dade. Ser livre significava ao mesmo tempo não estar sujeito às neces-

sidades da vida nem ao comando de outro e também não comandar. 

Não significava domínio, como também não significava submissão. As-

sim, dentro da esfera da família, a liberdade não existia, pois, o chefe 

da família, seu dominante, só era considerado livre na medida em que 

tinha a faculdade de deixar o lar e ingressar na esfera política, onde 

todos eram iguais. (ARENDT, 2007, pp.41-42)

Além de se situar unicamente na esfera pública, a liberdade grega estava 

associada também à definição de igualdade, pois dependia da compreen-

são de cada cidadão como um indivíduo com igual poder de intervenção e 

decisão em relação aos demais. A liberdade, nessa perspectiva é, em certa 

medida, condicionada pela esfera pública e pela relação estabelecida com os 

outros homens considerados igualmente livres.

O Império Romano contribuiu 

para a disseminação desses 

princípios, mas o fez de forma 

a estabelecer uma distinção 

entre cidadania e liberdade. Em 

casos de crime e condenação, 

o indivíduo poderia perder o 

direito à cidadania, à participa-

ção nas decisões políticas, sem 

perder o direito à liberdade. O 

direito à liberdade também po-

deria ser reduzido, chegando, 

no limite, à determinação de redução do cidadão a escravo (CURY, 2007 e 

BOVERO, 2002). Dessa forma, cidadania e liberdade tornaram-se objeto de 

concessão ou cassação, dependendo da situação.

Figura 18 
Fonte: http://estagiodomluciano.blogspot.com
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O período medieval, que se construiu a partir da queda do Império Romano, 

caracterizou-se pela supressão da esfera pública e concentração de todas 

as questões concernentes à vida no espaço privado da família. As famílias, 

regidas pelos Senhores Feudais, passaram a ter grande poder sobre as deci-

sões que impactavam a vida da população, sem que os indivíduos pudessem 

expressar seus interesses e opiniões. Observe que: 

A transferência de todas as atividades humanas para a esfera privada e 

o ajustamento de todas as relações humanas segundo o molde familiar 

teve profundas repercussões (...). O conceito medieval de “bem co-

mum”, longe de indicar a existência de uma esfera política, reconhecia 

apenas que os indivíduos privados têm interesses materiais e espirituais 

em comum, e só podem conservar sua privacidade e cuidar de seus 

próprios negócios quando um deles se encarrega de zelar por esses 

interesses comuns. O que distingue da realidade moderna esta atitude 

essencialmente cristã em relação à política não é tanto o reconheci-

mento de um “bem comum” quanto a exclusividade da esfera privada 

e a ausência daquela esfera curiosamente híbrida que chamamos de 

“sociedades”, na qual os interesses privados assumem importância pú-

blica. (ARENDT, 2007, pp.45-45)

Assim, é possível afirmar que, na 

Idade Média, os servos são condi-

cionados, desde a infância, à ideia 

de serem comandados à imagem 

da hierarquia e ao aspecto da obe-

diência, isso pode ser compreen-

dido se você se lembrar ou assistir 

a dois filmes bastante frequentes 

na televisão: “Coração Valente” e 

“Coração de Cavaleiro”. É impor-

tante lembrar que, neste período, todo o direito universal está baseado na 

hereditariedade. Nos países onde reina a desigualdade permanente de con-

dições e oportunidades, os Senhores obtêm de seus serviçais uma obedi-

ência pronta, completa, respeitosa e fácil. Os trabalhadores ocupam uma 

posição subordinada, da qual não podem sair. 

O processo de modernização da sociedade tem início justamente com o fim 

da era medieval, a disseminação dos ideais iluministas, a constituição do Es-

tado-Nação e o fortalecimento de sua soberania, a retomada da importância 

Figura 19
Fonte: http://corpo-historia.blogspot.com
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da esfera pública, o estabelecimento dos direitos e deveres concernentes a 

todas as pessoas adultas consideradas cidadãs. Ao mesmo tempo, a conso-

lidação do modo de produção capitalista, a urbanização e a industrialização 

também foram determinantes para a modernização, além da substituição do 

direito hereditário pelo contrato social. Podemos concordar que:

A grande novidade trazida pela modernidade será o reconhecimento 

do ser humano como portador de determinados direitos inalienáveis: os 

direitos do homem (...). A modernidade acaba por se marcar pela ideia 

de direitos universais do homem cuja essência igualitária na vida e na 

liberdade deve ser reconhecida pelo direito positivo. (CURY, 2007, p.41)

Assim, considera-se que os direitos dos homens, estabelecidos inicialmente 

e defendidos pela Declaração de 1789, no coração da Revolução Francesa, 

antecedem e anunciam os direitos de Cidadania. Considerá-los como ina-

lienáveis indica a aceitação da igualdade irrestrita entre os seres humanos, 

superando a visão de mundo sectária do período medieval. Essa nova con-

cepção proclama a construção de um mundo mais cosmopolita, no sentido 

da integração e inclusão dos diferentes.

No entanto, esse processo de transformação social não ocorre de maneira 

uniforme e, tampouco, concomitante em todos os países. Com a intenção 

de conhecer as diferenças entre os processos de modernização da sociedade 

europeia e norte-americana, Alexis de Tocqueville (1840) percebe que, nas 

sociedades aristocráticas, identificadas como as europeias, os homens comu-

nicam-se muito pouco com os demais, o que fortalece as relações hierárqui-

cas. Já nas sociedades democráticas, como a norte-americana, essa situação 

se modifica, pois, embora continuem existindo privilégios, a possibilidade de 

conquistá-los e a mobilidade entre os grupos sociais criam uma proximidade 

entre os indivíduos que compõem a sociedade.

Essa possibilidade de mobilidade social e de conquistar privilégios pode ser 

compreendida como consequência da consolidação e ampliação dos direitos 

e deveres a todos os cidadãos, que passam a estabelecer uma relação mais 

direta com o Estado e se tornam legalmente iguais perante o Soberano. 

A análise da transformação da sociedade medieval e sua estrutura política 

rumo à sociedade com a estrutura política moderna indica a existência de,

[...] tendências simultâneas à igualdade e a uma autoridade governa-

mental de âmbito nacional. A constituição de um Estado-Nação moder-
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no é tipicamente a origem dos direitos de cidadania, e esses direitos são 

um símbolo da igualdade de âmbito nacional. (BENDIX, 1996, p.135)

Portanto não é possível analisar a construção da Cidadania isolada do prin-

cípio de igualdade, visto que, na sua origem, os direitos de Cidadania são 

estabelecidos a partir da definição de direitos iguais perante a lei. É impor-

tante salientar a diferença entre igualdade formal, definida pela legislação, e 

igualdade real, construída nas relações sociais, pois não há uma transposição 

direta e linear dos dispositivos legais para a realidade.

Outra contradição presente nesse processo é a concomitância entre igual-

dade legal e desigualdade social e econômica. O dilema entre essas duas 

dimensões acompanhou os debates e o processo de constituição das Nações 

durante todo o século XIX. Verifica-se que a “igualdade formal perante a Lei 

beneficia o princípio apenas daqueles cuja independência social e econô-

mica os habilita a tirar proveito de seus direitos legais (...)” (BENDIX, 1996, 

p.135), deixando a classe trabalhadora em situação de maior precariedade 

de vida do que os servos medievais. A igualdade legalmente estabelecida 

pelos princípios de Cidadania desenvolve-se ao mesmo tempo em que as 

desigualdades de classe se fortalecem.

No processo de formação de cada Estado-Nação, é possível identificar mo-

vimentos dos diferentes grupos e classes sociais no sentido de reivindicar, 

pressionar, negociar com os demais a extensão dos direitos para além das 

classes privilegiadas. Nessa dinâmica, percebe-se a importância do direito de 

associação (sindical, por exemplo) e de educação formal como fundamentais 

para a entrada da classe trabalhadora na política nacional. Nesse sentido,

esses direitos são também um produto dos processos sociais levados 

adiante pelos segmentos da classe trabalhadora, que viram nele um 

meio de participação na vida econômica, social e política. Algumas ten-

dências afirmam a educação como um momento de reforma social em 

cujo horizonte estaria a sociedade socialista. Para outras tendências, a 

educação, própria da classe operária e conduzida por ela, indicava uma 

contestação da sociedade capitalista e antecipação da nova sociedade. 

A história da classe trabalhadora, contada por vários historiadores como 

E.P. Thompson ou Eric Hobsbaw, aponta que a educação se apresentava 

como uma bandeira de lutas de vários partidos, movimentos radicais 

populares e de vários programas de governo. (CURY, 2007, p.253)
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Para compreender o avanço possibilitado pelos direitos de Cidadania, é 

preciso reconhecer os movimentos criados pela ampliação dos direitos ci-

vis, políticos e sociais, como distinções dos direitos de Cidadania. Entre 

os direitos civis, Marshall (1967) destaca a liberdade pessoal, de fala, de 

pensamento e crenças, o direito à propriedade e à justiça. Entre os direitos 

políticos, o autor enuncia o voto e o emprego em serviço público; e entre 

os direitos sociais estão o bem-estar, a segurança, o direito a uma vida ci-

vilizada e o acesso à herança social.

O mesmo autor procura identificar a evolução histórica dessas três dimen-

sões da Cidadania, concluindo que o século XVIII propiciou o desenvol-

vimento dos direitos civis; o século XIX foi palco do estabelecimento de 

direitos políticos; e o século XX possibilitou a extensão da cidadania para a 

dimensão social. Ainda que a tipologia criada por Marshall date de meados 

do século XX, continua atual e quase unanimemente aceita entre os teóri-

cos da área. Uma das críticas a esse embasamento teórico reside na carac-

terística evolutiva do pensamento apresentado, que indica a existência de 

etapas sequenciais na consolidação de cada uma dessas três dimensões. 

Nessa perspectiva, a radicalização da cidadania implica necessariamente a 

garantia e universalização dos direitos humanos, ou seja, a compreensão de 

cada ser humano em particular como um sujeito de direitos que não podem 

ser subtraídos. O consenso construído em torno da defesa dos direitos hu-

manos ultrapassa, assim, os limites e as fronteiras de cada Estado-Nação, 

assumindo uma feição universal e generalizada.

Desse modo, os direitos humanos constituem-se um horizonte a ser alcan-

çado na construção da convivência humana. Para Cury (2007, p.43). “esse 

conceito continua sendo o patamar mais fundo pelo qual se combatem 

todas as formas e modalidades de discriminação, inclusive de pertença ét-

nica e, por ele, pode-se então assegurar o direito à diferença”. Desse ponto 

de vista, a garantia universal dos direitos do homem poderia se manifestar 

como uma possibilidade de superação das desigualdades, com vista ao res-

peito às diferenças.

O mesmo autor indica, ainda, que compreende os direitos humanos como 

direitos universais e os direitos de cidadania como particulares, pois esses 

são vinculados ao Estado-Nação de origem de cada indivíduo. Então se 

cada Estado-Nação possui uma trajetória de desenvolvimento econômico, 

cultural, político e social que lhe é peculiar, possuirá também uma história 
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própria no processo de definição dos direitos de cidadania.

Porém, não é possível pensar a cidadania apenas como condição legal, 

como conjunto de leis de determinado País que dispõe sobre os direitos 

dos cidadãos, pois à legislação devem corresponder ações efetivas para a 

garantia de realização desses direitos na prática da cidadania.

Cabe lembrar que a própria legislação reflete o avanço e o amadurecimento 

político da sociedade, ao mesmo tempo em que abre caminhos para novos 

avanços, em um movimento contínuo de transposição de barreiras, avanços, 

retrocessos e disputas entre grupos sociais com interesses antagônicos. O 

processo de tramitação da legislação também encerra grandes disputas e dis-

sensos, o que exige a construção de consensos possíveis para sua aprovação.

Outra forma de compreender a cidadania, além de sua definição como con-

dição legal, é tomá-la como atividade desejável, como um exercício ético, 

fundamentado em valores emancipatórios. Gentilli & Frigotto (2002, p.147) 

defendem essa compreensão assinalando a importância de entender que 

“a cidadania se constrói socialmente como um espaço de valores, de ações 

e de instituições comuns que integram os indivíduos, permitindo seu mútuo 

reconhecimento como membros de uma comunidade”. Cabe ressaltar que 

a definição legal é imprescindível para a garantia dos direitos de cidadania 

em suas diferentes dimensões, mas não é suficiente. Como nos ensina Viei-

ra (2004), uma legislação que defende os direitos civis, políticos e sociais, 

então, precisamos de pessoas que lutem para a efetivação desses direitos, 

ou seja, para transformar lei em ação prática.

3.2 Cidadania em ação: participação política
Pelo fato, porque todos os seres humanos vivem em sociedade e porque as 

decisões políticas sempre se refletem sobre a vida e os interesses de todos é 

que a Declaração Universal dos Direitos Humanos considera a participação 

política um direito fundamental de todos os indivíduos. Proclama, entre ou-

tras coisas, o Artigo 21 da declaração, que determina que todo ser humano 

tem o direito de tomar parte no governo de seu País e que a vontade do 

povo será a base da autoridade de qualquer governo.

Não é difícil compreender a razão e o alcance do reconhecimento desse di-

reito. Se todos os seres humanos são essencialmente iguais, ou seja, se todos 

valem a mesma coisa e se, além disso, todos são dotados de inteligência e 
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de vontade, não se justifica que só alguns possam tomar decisões políticas e 

todos os outros sejam obrigados a obedecer, não é mesmo?

A história da humanidade, desde milênios, revela a existência de uma luta 

constante para que o maior número possível de pessoas participe das de-

cisões políticas. Nos tempos modernos, houve grande avanço em tal senti-

do, por vários motivos, como a concentração das pessoas nas cidades e o 

aperfeiçoamento das técnicas de comunicação, favorecendo o despertar das 

consciências e uma ação conjunta, bem como pela expressa proclamação, 

na Declaração Universal de Direitos, de que a todos os indivíduos deve ser 

assegurado o mesmo direito de participação política.

No final da Idade Média, quando se verificou o aparecimento e o crescimen-

to da burguesia, apenas os reis, os nobres, os bispos da Igreja Católica e, em 

alguns lugares, os grandes proprietários, os banqueiros e os comerciantes 

mais ricos, é que tomavam as decisões políticas. Nos séculos XVII e XVIII, a 

burguesia conquistou para todos os membros o direito de participação, eli-

minou a diferença entre nobres e plebeus e estendeu os direitos políticos a 

todos os que tinham propriedade ou bons rendimentos, ampliando-se desse 

modo, o número de participantes.

No século XIX, em consequência da Revolução Industrial, formou-se o pro-

letariado urbano, que através de muitas lutas conseguiu conquistar o direito 

de participação política, ampliando-se consideravelmente o número de pes-

soas às quais se reconhece tal direito. Por esse caminho, os trabalhadores 

assalariados também começaram a participar das decisões, embora sofrendo 

ainda muitas restrições; determinadas por sua fraqueza econômica.

Desse modo, a partir do século XIX, as Constituições vão sendo modificadas, 

afirmando a igualdade de direitos e consagrando o sistema chamado de “su-

frágio universal”, que significa o sistema em que todos têm o direito de votar.

O sistema de escolher representantes para participarem de Assembleias polí-

ticas já aparece no século XVII, quando os burgueses conquistaram o direito 

de participar das decisões políticas, foi necessário o uso de representantes, 

porque não era possível reunir numa sala ou mesmo numa praça pública 

todos os membros que tinham direitos políticos. Foi por isso que se adotou 

o sistema de dar a um representante o direito de falar e decidir em nome de 

muitos representados.
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A par disso, muitos burgueses queriam influir nas decisões políticas, mas 

achavam inconveniente gastar com reuniões políticas o tempo que poderiam 

empregar fazendo negócios, ou simplesmente não tinham paciência e nem 

disposição para aquelas reuniões. Por esses motivos, preferiram escolher um 

representante, como ocorre atualmente em relação ao poder legislativo, seja 

no âmbito municipal, estadual e federal (Vereadores, Deputados Estaduais, 

Deputados Federais e Senadores). Outro aspecto importante é o fato de que, 

nos primeiros tempos, os que escolhiam representantes davam a estes uma 

lista de assuntos e da posição que deveriam tomar em relação a cada um. 

Os representantes assinavam um documento concordando com a perda do 

mandato se não obedecessem às determinações dos eleitores. Esse sistema 

era chamado de “mandato imperativo” e acabou sendo proibido, pois restrin-

gia demais as ações dos representantes, além de permitir que os mandatários 

assumissem a condição de verdadeiros empregados dos eleitores mais ricos.

Mas a principal restrição à participação eleitoral imposta no início era base-

ada em motivos econômicos, exigindo-se renda mínima para votar e ser vo-

tado. Isso foi reconhecido como antidemocrático, graças às lutas dos traba-

lhadores, e assim, desapareceram as Leis que reservavam esse direito apenas 

aos proprietários ou aos que tivessem um mínimo de renda.

É importante salientar que, embora as Constituições estabeleçam que o siste-

ma é de sufrágio universal, isso não quer dizer que, na realidade, esse direito 

já tenha sido estendido a todos ou que pode ser exercido por todos com a 

mesma liberdade. Em grande número de países, a porcentagem de pessoas 

sem direito de participação política, ou que têm o direito afirmado na Lei, mas 

que de fato não têm o poder de participação, ainda é muito grande. 

Muitas pessoas que vivem de subempregos, muitos trabalhadores do cam-

po, bem como os que são obrigados a mudar constantemente de uma cida-

de para outra a fim de conseguir trabalho, todos esses não conseguem ter 

direitos políticos, embora a Lei diga que eles têm esses direitos. No Brasil, 

até a promulgação da Constituição de 1988, a chamada “Constituição Ci-
dadã”, os analfabetos não tinham direitos políticos, e com isso uma grande 

parcela da população não podia participar das decisões, apesar de trabalhar, 

de pagar impostos e de ser obrigada a respeitar as leis em seu nome.

Como se pode verificar, entre o final do século XVII e o final do século XX, foi 

percorrido um longo caminho, repleto de obstáculos, mas não acabou por 

aí, neste século ainda continuam em alguns países ou em alguns setores essa 

http://globotv.globo.com/
globo-news/arquivo-n/v/
os-20-anos-da-constituicao-
de-1988/891036/
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mesma trajetória. Sem dúvida nenhuma, o direito de participação foi sendo 

ampliado e se estendeu a grandes camadas da população. Para muitos, en-

tretanto, esse direito não existe ou então não passa de mera formalidade, 

pois o direito de tomar decisões mais importantes continua ainda reservado 

a um pequeno número.

Além de direitos, a cidadania pressupõe 

que todos os indivíduos têm o dever 

de participar da vida social, procuran-

do exercer influência sobre as decisões 

de interesse comum. Esse dever tem, 

sobretudo, dois fundamentos: em pri-

meiro lugar, a vida social, necessidade 

básica dos seres humanos, é uma cons-

tante troca de bens e de serviços, não 

havendo uma só pessoa que não rece-

ba alguma coisa de outras; em segundo 

lugar, se muitos ficarem em atitude pas-

siva, deixando as decisões para outros, 

um pequeno grupo, mais atuante ou 

mais audacioso, acabará dominando, 

sem resistência e limitações.

Não é raro que as pessoas se recusem a exercer seu direito de participação, 

sendo vários os motivos da recusa, havendo, entretanto, alguns que são 

mais frequentes e que devem ser analisados. 

Há os que não procuram exercer plenamente seu direito de participação po-

lítica e se limitam a cuidar dos assuntos de seu interesse particular imediato. 

Essa atitude revela inconsciência, demonstra grande alienação, pois quem 

tem os olhos abertos e enxerga a realidade percebe que não existe a possi-

bilidade de fazer completa separação entre os assuntos particulares e os de 

interesse público. Todo indivíduo exerce alguma influência sobre o meio so-

cial em que vive e sofre influência desse meio por mais que procure se isolar. 

Assim sendo, a participação não depende de se desejar ou não, pois mesmo 

aqueles que não tomam qualquer atitude são utilizados pelos grupos mais 

ativos, visto que o silêncio e a passividade são interpretados como sinais de 

concordância com as decisões do grupo dominante. Por exemplo, foi desse 

modo, apoiando-se na ideia de que “quem cala consente”, que o presidente 

Figura 20
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br
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norte-americano Richard Nixon afirmou que a “maioria silenciosa” estava a 

favor dos bombardeios e da matança de populações civis na guerra do Viet-

nã, verificando-se depois que tal concordância não existia.

Além desse aspecto, é importante lembrar que mesmo 

os que mais se recusam a participar são obrigados, inú-

meras vezes, a manifestar sua opinião. E quando isso 

ocorre, encontram muita dificuldade e são facilmente 

enganados, pois não estão preparados para tomar de-

cisões.  É preciso assinalar, aliás, que qualquer pessoa 

consciente, que se disponha a participar ativamente, 

pode, com relativa facilidade, obter as informações 

necessárias para decidir sobre a orientação básica em 

relação aos grandes problemas. Isso pode ser conse-

guido pela leitura constante de jornais, pelo acompa-

nhamento do noticiário do rádio e televisão, pela leitura de livros, revistas e 

matérias na internet, pela troca de ideias e informações com outras pessoas 

interessadas, bem como pelo acompanhamento e conferências e debates 

públicos sobre assuntos de interesse geral.

Outros se recusam a exercer o direito de participação movidos por um senti-

mento egoísta. Entre essas pessoas estão os que já gozam de situação eco-

nômica privilegiada e acham que, por esse motivo, sempre viverão bem, 

mesmo com um mau governo. Não se importam com o fato de haver pes-

soas e famílias sofrendo a mais injusta discriminação, vivendo na miséria, 

sem terem o mínimo necessário para viver de acordo com as exigências da 

dignidade humana.

Os que adotam essa atitude também são inconscientes, pois não percebem 

que até mesmo a simples manipulação de sua situação econômica privile-

giada depende das condições políticas gerais. Além disso, o excesso de ex-

ploração e de injustiças cria sempre o risco de uma explosão popular, que, 

inevitavelmente, acarreta graves prejuízos também para suas condições de 

dominadores, seja qual for o resultado final. Mas o que é realmente grave é 

que tais indivíduos não se dão conta de que sua atitude alienada é moralmen-

te injusta, pois sob muitos aspectos estão recebendo benefícios do trabalho 

dos dominados, a começar pela obtenção de alimentos. Existe, ainda mais, 

um dever de solidariedade entre os seres humanos, pelo simples fato de que 

ninguém vive sozinho, uns precisam dos outros, bem como porque a degra-

dação de um ser humano representa a degradação de toda a humanidade. 

Durante a campanha eleitoral 
americana de 1968 para a 
Presidência da República, o 
então candidato republicano 
Richard Nixon publicou que tinha 
um plano secreto para acabar 
com a Guerra do Vietnam. 
À medida que aumentava o 
número de jovens soldados 
americanos mortos naquela 
guerra, aumentava também a 
intensidade dos protestos da 
população dos Estados Unidos, 
que clamava pelo fim dos 
combates. Nixon, depois de 
eleito, não só não acabou com 
a guerra, como demonstrou a 
clara intenção de levá-la adiante, 
afirmando que os Estados 
Unidos queriam, sim, conquistar 
a paz, mas que fosse com honra, 
evitando uma súbita retirada 
das tropas, que mais pareceria 
uma fuga.Em 1969, já eleito, 
para obter o apoio da opinião 
pública e enfrentar as crescentes 
manifestações de rua contra 
a Guerra do Vietnam, Nixon 
convocou a imprensa e proferiu 
um vigoroso discurso, em que 
apelava pelo apoio da “maioria 
silenciosa”. Para ele, a maioria 
silenciosa seria composta pelo 
grande número de cidadãos 
americanos que não saíam às 
ruas para protestar, e que, ao 
contrário, seriam favoráveis 
à continuação do conflito. 
Enfim, essa chamada “maioria 
silenciosa” seria formada pelos 
cidadãos comuns, contrários 
aos valores da contracultura da 
época, e que, enfim, pretendiam 
apenas viver normalmente e 
criar seus filhos num país estável 
e seguro. O discurso foi muito 
bem recebido pela população 
americana, e Nixon se convenceu 
de que, realmente, tinha o apoio 
da grande maioria silenciosa, 
que não protestava pelas ruas. 
Tanto foi assim que, em seguida, 
enviou mais tropas para o 
Vietnam e, no ano seguinte, 
em 1970, promoveu a invasão 
do Camboja, um pequeno 
país vizinho ao Vietnam, que 
acabou envolvido no conflito, 
juntamente com o Laos.

Figura 21 - Richard 
Nixon

Fonte: http://www.articles.
businessinsider.com
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Os que agridem, humilham e exploram seus semelhantes estão promovendo 

sua própria desmoralização, e dos pontos de vista moral e psicológico per-

dem mais do que suas vítimas. Assim, também, o indivíduo que pode exercer 

alguma influência para melhorar a situação dos que sofrem provocações e 

injustiças e se omite, só se preocupando com seus interesses pessoais, se 

torna cúmplice dos carrascos e agressores.

Por tudo isso, a participação política é um dever moral de todos os indivíduos 

e uma necessidade fundamental da natureza humana. A participação inten-

sa e constante de muitos é necessária para impedir que alguns imponham 

uma ordem injusta, que sempre acaba sendo prejudicial para todos.

Existem ainda os que não procuram participar porque se consideram impo-

tentes para exercer alguma influência. Não tendo poder econômico, político 

ou militar, não gozando de prestígio social, essas pessoas não acreditam que 

possam fazer alguma coisa para melhorar as condições de convivência.

Todos podem exercer alguma influência política, desde que tomem consci-

ência de que são seres humanos iguais aos outros e de que não devem se 

conformar com as injustiças. Como bem analisou o Filósofo Herbert Mar-

cuse, o primeiro passo para um escravo conquistar sua liberdade é tomar 

consciência de que é escravo.

Para que os indivíduos marginalizados conquistem a possibilidade de par-

ticipar ativamente das decisões, é indispensável que ocorra primeiro sua 

transformação interior. É preciso que, dentro de cada um, nasça a convicção 

de que é justo e possível participar. Depois virá automaticamente o dese-

jo de participação, sobretudo para os mais injustiçados. A experiência tem 

demonstrado que, entre as classes mais humildes, amadurecidas pelo so-

frimento, existe mais solidariedade e espírito comunitário do que entre as 

classes mais ricas e socialmente privilegiadas.

Aquele que denuncia uma injustiça está começando a destruí-la. E aquele 

que sabe que há injustiça e lhe oferece apoio ou permanece indiferente car-

rega em sua consciência o peso de um dever não cumprido.

Esperamos ter conseguido demonstrar que o direito e o dever de participa-

ção política são duas faces da mesma realidade: a natureza associativa do 

ser humano. Tendo necessidade de viver com os semelhantes, cada indivíduo 

deve ter assegurado o direito de influir no estabelecimento das regras de 

FILADÉLFIA 
 Um advogado homossexual que 

trabalha para uma prestigiosa 
firma de advocacia na Filadélfia. 

Quando fica impossível para 
ele esconder dos colegas de 

trabalho o fato de que tem AIDS, 
é demitido. Para lutar por seus 
direitos contrata um advogado 

homofóbico, para levar seu caso 
até o tribunal.

(Philadelphia, EUA, 1993). 
Direção: Jonhathan Demme. 

Elenco: Tom Hanks, Denzel 
Washington, Jason Robards, 

Antonio Banderas, Joanne 
Woodward. 120 min.

ENCONTRANDO FORRESTER  
Mostra-nos o caminho de um 

jovem de dezesseis anos, negro 
norte-americano, exímio jogador 

de basquete da periferia, que 
consegue realizar os seus sonhos 

e o quanto este aprendeu 
e ensinou aos amigos mais 

próximos, neste caso um escritor 
conhecido e premiado, que 

ajudará o jovem a aceitar seu 
talento de escrever e não jogar 

basquete e se integrar numa 
escola situada no rico bairro de 

Manhattan.
(Finding Forrester, EUA, 

2000). Direção: Gus Van Sant, 
Elenco: Sean Connery, Robert 

Brown, F. Murray Abraham, 
Anna Paquin, April Grace, 
Joey Buttafuoco. 136 min.

ESCRITORES DA LIBERDADE 
A partir das páginas de diários 
de alunos que vivem em meio 

ao caos urbano por causa 
da discriminação racial e 

preconceitos, uma professora 
idealista, tenta mudar o 

ambiente na sala-de-aula, não 
ensinando somente o conteúdo 
de uma matéria específica, mas 

também tenta lecionar lições 
de vida a seus alunos, que 

aprendem com ela, como ser 
cidadão.

(Freedom Writers, EUA, 
2007). Direção Richard 

LaGravenese. Elenco: Hilary 
Swank, April L. Herandez. 

123 min.
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convivência, pois sendo todos iguais por natureza não é justo que somente 

alguns tomem as decisões que os outros ficarão obrigados a cumprir.

Por outro lado, para que cada um tenha respeitados seus direitos e sua digni-

dade é preciso que ninguém fique indiferente, passivo, sem procurar influen-

ciar na decisão dos assuntos de interesse comum. Todo ser humano tem o 

dever de participação política, para que a ordem social não seja apenas a 

expressão da vontade e dos interesses de alguns. Como a história tem de-

monstrado, sempre que só um pequeno grupo decide, é inevitável que esse 

grupo se corrompa, perdendo de vista sua responsabilidade social, e acabe 

dando preferência aos seus próprios interesses, gerando uma situação de in-

justiça, que impede a paz social, porque sempre existem pelo menos alguns 

que não aceitam passivamente as injustiças e lutam contra elas.

Resumo
Nesta aula, além da definição do conceito de Cidadania, procuramos cons-

truí-lo historicamente, demonstrando as várias dimensões e contornos dife-

rentes que o conceito assumiu em decorrência das mudanças da sociedade. 

Também possibilitamos a percepção das relações entre a Cidadania, a for-

mulação dos Direitos Civis e a compreensão da participação política como 

direito universal, mesmo em sociedades marcadamente desiguais.

Atividades de aprendizagem
1. Segundo Aristóteles, "na cidade com o melhor conjunto de normas e 

naquela dotada de homens absolutamente justos, os cidadãos não devem 

viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios — esses tipos de vida são 

desprezíveis e incompatíveis com as qualidades morais —, tampouco devem 

ser agricultores os aspirantes à cidadania, pois o lazer é indispensável ao 

desenvolvimento das qualidades morais e à prática das atividades políticas". 

Na obra “Política”, Aristóteles nos oferece uma compreensão de Cidadania, 

qual seria?

2.Faça, de modo sucinto, baseando-se no texto, a trajetória das mudanças 

de definições e ideias do conceito de Cidadania.

HOMENS DE HONRA
O filme aborda a discriminação 
racial tão comum nos EUA na 
década de 40 e enfatiza o fato 
de que quando queremos e nos 
determinamos, conseguimos 
vencer.Enfim, um negro quer 
ser Mergulhador numa marinha 
em que esse posto era possível 
apenas para os brancos, então, 
ele luta contra o preconceito e a 
burocracia militar, conseguindo 
se tornar Mergulhador de 
Combate Chefe da Marinha 
Americana.
(Men of Honor, EUA, 2000). 
Direção George Tillman Jr. 
Elenco: Cuba Gooding Jr., Robert 
de Niro, Charlize Theron, Powers 
Boothe. 129 min.
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3. Na obra “Educar para a Cidadania”, Jorge Sampaio diz que: "A cidadania 

é responsabilidade perante nós e perante os outros, consciência de deveres 

e de direitos, impulso para a solidariedade e para a participação, é sentido 

de comunidade e de partilha, é insatisfação perante o que é injusto ou o 

que está mal, é vontade de aperfeiçoar, de servir, é espírito de inovação, de 

audácia, de risco, é pensamento que age e ação que se pensa.”

Tendo com base o trecho acima e os seus conhecimentos sobre o tema, ex-

plique o que é considerado um CIDADÃO:
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Nestas aulas, procuramos proporcionar-lhe uma visão geral da Ética Profis-

sional e da Cidadania, fornecendo-lhe a base de fundamentos e princípios 

que, acreditamos, motivará suas práticas profissionais e cidadãs, porém, não 

podemos nos esquecer de ou deixar de lembrar que este é apenas um co-

meço, um ponto de partida para um aprendizado que somente virá com 

o tempo, com a experiência, com a sua vivência e principalmente, com as 

demais atividades educativas que ocorrerem com o Professor Tutor.

Sabemos que tanto a Ética quanto a Cidadania estão presentes em nosso co-

tidiano, não apenas em forma de suportes sociais, mas de cultura. De fato, 

a compreensão desses aspectos amplia a nossa visão de mundo, modifica a 

nossa forma de ser, sentir e agir, propõe novos padrões e novas maneiras de 

apreender a nossa realidade.

Em toda essa discussão, estivemos interessados em sua valorização profissio-

nal e pessoal. Esperamos tê-lo(la)  incentivado a aplicar o aprendido em sua 

prática imediata tanto na sua vida profissional como social.  Mantenha acesa 

a curiosidade, os questionamentos, pois o grande segredo está em formular 

boas perguntas e não em ter as melhores respostas.

Muito obrigado e siga em frente!

Palavras finais
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Guia de Soluções       
         
Atividades - Aula 1

QUESTÃO 1. Nesta questão você poderia trilhar por três caminhos: fixar a 

resposta no item CONSTRÓI – que explicaria como a sociedade é inserida em 

cada um de nós, num processo de interiorização dos aspectos sociais; CONS-

TRUÍDA – quando cada um de nós intervém, modifica a sociedade de que 

faz parte, ou seja, externalizando os aspectos sociais e transformando-os; 

ou ainda relatar sobre os dois pontos, porém, demonstrando que podem 

ocorrer em momentos distintos da nossa vida.  

QUESTÃO 2. Neste item, você pode refletir sobre suas experiências: os ho-

rários para alimentação ou quando temos fome; os tipos de alimentos de 

que gostamos; a forma como nos alimentamos, como exemplo, a utilização 

de talheres; quantidade de horas que necessitamos dormir; mecanismo de 

controle da urina, dentre vários outros.

QUESTÃO 3. Nesta questão, você tem a oportunidade de refletir que so-

mente o ser humano pode ensinar e aprender, na sua vida social os instintos 

são relegados a segundo plano quando comparados aos aspectos sociais 

adquiridos por meio das suas interações.

Atividades - Aula 2

QUESTÃO 1. Realmente, esta é uma das questões mais suscitadas por quem 

discute os conceitos de ética e valor, pois, para alguns autores, são sinôni-

mos, mas para a maioria eles são distintos, e essa diferenciação se iniciaria 

pelo aspecto etimológico (origem das palavras) afinal uma é grega, outra, 

latina. Mas de certa forma você poderia de forma bem resumida chegar à 

conclusão de que MORAL se refere às normas e a regras que nos regem em 

nossas interações sociais e a ÉTICA seria a explicação do que fundamenta e 

valida essas normatizações.

QUESTÃO 2. Nesta pergunta ampla você pode trilhar por vários caminhos, 

dentre eles poderia destacar que devido à complexidade de interações entre 

as pessoas e os avanços tecnológicos que modificaram a nossa noção de 

espaço-tempo, também os valores acabaram sendo penetrados por esses 

aspectos. Aqui é possível  salientar a questão do choque de gerações.
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QUESTÃO 3. Entre inúmeros exemplos, podemos citar os seguintes: a) Um 

advogado tem que dar o direito de defesa ao seu cliente, sendo ele culpado 

ou não; b)  Não seria ético um psicólogo expor a vida de um cliente que lhe 

depositou a confiança de expor seus segredos, para que o profissional des-

cubra os problemas que lhe aflige ou qual sua doença; Um médico ter que 

tratar de um inimigo, em casos de guerra por exemplo.

Atividades - Aula 3

QUESTÃO 1. Utilizando-se de termos mais atuais, poderíamos dizer que a 

cidadania, em Aristóteles, é uma cidadania excludente, pois poucos são con-

siderados cidadãos, não havendo correlação com esse termo em nossos dias.

QUESTÃO 2. Poderíamos, de forma bem resumida, citar que passamos de 

uma definição de Cidadania excludente e elitista, para uma de inclusão e 

ampliação a todas as pessoas ou a todos os cidadãos.

QUESTÃO 3.  Ser cidadão é expressar um conjunto de direitos que dá à 

pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida do governo de seu 

povo. Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida so-

cial e da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro 

do grupo social.
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