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PROGRAMA E-TEC BRASIL

Amigo(a) estudante!

O Ministério da Educação vem desenvolvendo Políticas e Programas para ex-

pansão da Educação Básica e do Ensino Superior no País. Um dos caminhos encontra-

dos para que essa expansão se efetive com maior rapidez e eficiência é a modalidade a 

distância. No mundo inteiro são milhões os estudantes que frequentam cursos a distân-

cia. Aqui no Brasil, são mais de 300 mil os matriculados em cursos regulares de Ensino 

Médio e Superior a distância, oferecidos por instituições públicas e privadas de ensino.

Em 2005, o MEC implantou o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), 

hoje, consolidado como o maior programa nacional de formação de professores, em 

nível superior.

Para expansão e melhoria da educação profissional e fortalecimento do Ensino 

Médio, o MEC está implementando o Programa Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec 

Brasil). Espera, assim, oferecer aos jovens das periferias dos grandes centros urbanos 

e dos municípios do interior do País oportunidades para maior escolaridade, melhores 

condições de inserção no mundo do trabalho e, dessa forma, com elevado potencial 

para o desenvolvimento produtivo regional.

O e-Tec é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Educação Profissio-

nal e Tecnológica (SETEC), a Secretaria de Educação a Distância (SEED) do Ministério da 

Educação, as universidades e escolas técnicas estaduais e federais.

O Programa apóia a oferta de cursos técnicos de nível médio por parte das es-

colas públicas de educação profissional federais, estaduais, municipais e, por outro lado, 

a adequação da infra-estrutura de escolas públicas estaduais e municipais. 

Do primeiro Edital do e-Tec Brasil participaram 430 proponentes de adequação 

de escolas e 74 instituições de ensino técnico, as quais propuseram 147 cursos técnicos 

de nível médio, abrangendo 14 áreas profissionais. O resultado desse Edital contemplou 

193 escolas em 20 unidades federativas. A perspectiva do Programa é que sejam ofer-

tadas 10.000 vagas, em 250 polos, até 2010.

Assim, a modalidade de Educação a Distância oferece nova interface para a 

mais expressiva expansão da rede federal de educação tecnológica dos últimos anos: a 

construção dos novos centros federais (CEFETs), a organização dos Institutos Federais 

de Educação Tecnológica (IFETs) e de seus campi.

O Programa e-Tec Brasil vai sendo desenhado na construção coletiva e partici-

pação ativa nas ações de democratização e expansão da educação profissional no País, 

valendo-se dos pilares da educação a distância, sustentados pela formação continuada 

de professores e pela utilização dos recursos tecnológicos disponíveis. 

A equipe que coordena o Programa e-Tec Brasil lhe deseja sucesso na sua forma-

ção profissional e na sua caminhada no curso a distância em que está matriculado(a).

Brasília, Ministério da Educação – setembro de 2008.
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PALAVRAS DA PROFESSORA-AUTORA

Olá!

Esta disciplina é muito importante para você, pois através dela 

aprenderá a agir com ÉTICA em sua profissão e no mercado de trabalho.

Ela trata dos assuntos relativos às correntes éticas existentes, do 

objeto de estudo da ética, a moral, e mostra o que o profissional de turismo 

tem como parâmetro para guiar sua profissão em termos de condutas vol-

tadas às variedades de culturas existentes no globo. 

Assim, participe desta disciplina e construa seus conhecimentos 

com bases éticas, para atender às diversas culturas e negociar com aquelas 

às quais tenha acesso ao longo de seu trabalho de técnico em hospedagem.

Seja bem-vindo e tenha bons estudos!
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PROJETO INSTRUCIONAL 

Planejar é muito importante para que nossos estudos sigam rumos 

mais harmoniosos; assim, elaboramos este plano para proporcionar um di-

recionamento à disciplina Relações Interpessoais no Trabalho e Ética 

Profissional do Curso Técnico em Hospedagem na modalidade a distância.

Objetivos

1.  definir os conceitos relativos à ética geral e profissional;

2.  esclarecer o funcionamento do código de ética e sua aplicação 

na área do turismo; 

3.  identificar os principais problemas éticos relativos à atividade do 

profissional técnico em hospedagem;

4.  entender a importância das relações interpessoais no exercício 

da futura profissão, e como elas podem influenciar no seu 

desempenho.

Recursos digitais

1. Quatro hipertextos com material adicional da disciplina, um 

para cada unidade, e um último adicional tratando do tema: 

relacionamento interpessoal no trabalho.

2. Fórum geral da disciplina e um fórum para cada Unidade.

3. Wiki para a elaboração das definições solicitadas na atividade 2 

da unidade 1.

4. Links diversos para vídeos que venham a exemplificar, 

contextualizar ou esclarecer os temas abordados.
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ÍCONES E LEGENDAS

Caro estudante! Oferecemos para seu conhecimento os ícones e 

sua legenda que fazem parte da coluna de indexação. A intimidade com es-

tes e com o sentido de sua presença no caderno ajudará você a compreen-

der melhor as atividades e exercícios propostos (DAL MOLIN, et al.,2008).

Saiba mais

 
Ex: http://www.
etecbrasil.mec.
gov.br

Este ícone apontará para atividades complementares 

ou para informações importantes sobre o assunto. Tais 

informações ou textos complementares podem ser 

encontrados na fonte referenciada junto ao ícone.

Para refletir...

 
Ex: Analise o 
caso... dentro 
deste tema e 
compare com..., 
Assista ao filme...

Toda vez que este ícone aparecer na coluna de indexação 

indicará um questionamento a ser respondido, uma 

atividade de aproximação ao contexto no qual você vive 

ou participa, resultando na apresentação de exemplos 

cotidianos ou links com seu campo de atuação.

Mídias integradas 

Ex.: Assista 
ao filme... e 
comente-o.

Quando este ícone for indicado em uma dada unidade 

significa que você está sendo convidado a fazer atividades 

que empreguem diferentes mídias, ou seja, participar 

do ambiente AVEA, assistir e comentar um filme, um 

videoclipe, ler um jornal, comentar uma reportagem, 

participar de um chat, de um fórum, enfim, trabalhar com 

diferentes meios de comunicação.
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Avaliação

Este ícone indica uma atividade que será avaliada dentro 

de critérios específicos da unidade.

Lembre-se 

Ex.: O canal de 
satélite deve ser 
reservado com 
antecedência 
junto à 
Embratel.

A presença deste ícone ao lado de um trecho do texto 

indicara que aquele conteúdo significa algo fundamental 

para a aprendizagem.

Destaque

Retângulo com fundo colorido.

A presença do retângulo de fundo 

indicará trechos importantes do 

texto, destacados para maior 

fixação do conteúdo.
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ROTEIRO DE ESTUDO

Para um melhor aproveitamento deste material didático, você deve 

seguir o roteiro de estudo abaixo:

a) faça a leitura do tema individualmente;

b) depois, pesquise mais sobre o tema em outros canais de mídia 

para maior aprofundamento;

c) para os trabalhos em grupo, há necessidade de reunião entre 

colegas de equipe e tutor presencial, para realizar a atividade 

proposta em cada tema, quando for o caso;

d) para os trabalhos individuais, após realizar os itens “a” e “b”, leia 

e elabore a atividade relacionada ao tema proposto em conjunto 

com seu tutor.
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MAPA CONCEITUAL

Observemos que a visão da arquitetura conceitual – mapa – ilustra 

a apresentação da disciplina, bem como suas unidades. Diante dele você 

pode, além de visualizar toda a estrutura e interligações existentes nos con-

ceitos, direcionar sua atuação como parte importante neste processo de 

ensino-aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa 
sempre tudo o que diz. 

Aristóteles.

Este é o caderno da disciplina Relações Interpessoais no Trabalho 

e Ética Profissional para o Curso Técnico em Hospedagem na modalidade a 

distância. Ele tem a finalidade de acompanhar você, estudante, por toda a 

disciplina, para que interaja com as mídias escrita e digital de forma a com-

preender o universo da ética em sua profissão.

Na primeira Unidade apresentamos conceitos e princípios da ética 

profissional e os valores éticos para o exercício da profissão de técnico em 

hospedagem. Na segunda você encontrará a importância de um bom rela-

cionamento no trabalho para melhorar o seu lado profissional e o pessoal 

na área de turismo. Na terceira Unidade, você verá como a motivação, a 

liderança e os valores da cidadania podem ser trabalhados em sua profissão. 

E, por fim, na quarta Unidade, disporemos sobre o Código de Ética da sua 

profissão. 

Portanto, este material didático levará você a conhecer e discorrer 

sobre a ética em sua profissão, de modo a enriquecer  seu conhecimento 

sobre como trabalhar em harmonia com as pessoas em sua atividade de 

técnico em hospedagem.

Introdução
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UNIDADE 1 - CONCEITOS, PRINCÍPIOS E  
VALORES DA ÉTICA PROFISSIONAL PARA O 
EXERCÍCIO DA PROFISSÃO

O ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. 

Aristóteles.

Conhecer os conceitos básicos de ética, a teoria ética filosófica, a 

teoria ética sociológica, os valores e os princípios éticos.

1.1 Objetivos de aprendizagem

 - conhecer os conceitos básicos de ética;

 - conceituar a ética filosófica;

 - conceituar a ética sociológica;

 - descrever os princípios éticos;

 - comentar os valores éticos.

1.2 Conceitos 

Um dia, no passado da humanidade, o homem percebeu que exis-

tia não como um simples animal, mas como alguém que raciocinava. Per-

cebeu que suas ações influenciavam no ambiente em que vivia e passou 

então a testar as diversas possibilidades de viver. Descobriu que viver em 

sociedade era melhor, pois isso o protegia das intempéries e dos ataques de 

animais; que formar família lhe dava, além de segurança, posteridade para 

seus genes e seus bens patrimoniais.

Ao longo dos séculos essas mudanças foram acontecendo através 

de guerras e muitas desavenças, como as podemos ver narradas nos livros 

de histórias e até nos livros das várias religiões espalhadas no planeta.

Contudo, chegou o momento em que o homem se apercebeu que 

não poderia viver em paz se não começasse a criar regras para a boa convi-

vência entre ele e os seres viventes que habitam o planeta. Mas, essa con-

clusão só poderia ser mais bem trabalhada após os anos 90 do século XX, 

quando se percebeu que a casa TERRA, ou GAIA, estava sendo destruída.

Batalhas começaram a ser travadas pelos Organismos Internacio-

nais no sentido de humanizar mais os países e “obrigar”, sim, obrigar o 

homem a ser mais ÉTICO.

Mas, o que vem a ser a Ética nesse contexto todo? Ela está ligada 

a quê? Onde surgiu? Existem conceitos que dão base para sua sustentação? 

Conceitos, 
princípios e 

valores da ética 
profissional para 

o exercício da 
profissão
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Por que ela existe? Ela é necessária na profissão de técnico em hospeda-

gem? O turista precisa ser orientado sob essa ótica? Posso trabalhar sem 

utilizá-la? Essas e muitas outras questões surgem em nossas cabeças. Va-

mos, ao longo deste material didático, tentar responder a algumas delas, 

indicar caminhos para que você encontre suas próprias respostas e deixar 

em sua mente a vontade da busca do conhecimento por si, de forma a en-

tender que o profissional se faz pelo que ele tem de autonomia e não pelo 

que ele recebe dos outros.

1.2.1 Conceitos fundamentais em ética 

Os conceitos fundamentais em ética são, segundo Goldim (2001), a 

moral e o direito, e ambos estão entrelaçados pela ação ética do ser humano.

Como assim? A ação moral e a ação legal são regras. A primeira 

voluntária, na qual o ser humano aceita a regra da sociedade sem precisar 

ser pressionado. A segunda, obrigatória, vem através da obediência de leis 

criadas pela sociedade representada pelo Estado. Para você entender me-

lhor, vamos aos exemplos:

Regra moral: Mentira – as pessoas podem decidir se mentem ou se  

falam a verdade. Sabem que a verdade é a regra da sociedade mundial, mas 

como é voluntário segui-la, podem falar a verdade ou não.

Regra legal: Trânsito – se a pessoa infringir as regras, arcará com 

as consequências – punição – que o Estado impõe na Lei. A pessoa não tem 

a decisão sobre isso. Ela é obrigada a  aceitar o que lhe está sendo determi-

nado pelo poder de polícia.

E a Ética?

A Ética justifica essas duas regras. Vamos olhar primeiramente o 

quadro de Durant (1995), para compreender melhor o que estamos afir-

mando (Quadro 1.1).

Regra Moral Regra Legal

baseia-se em convicções próprias aplicação compulsória

abrangência universal validade restrita ao Estado

longo prazo curto prazo

Ideal prática

               Quadro 1.1 – Diferença entre a regra moral e a regra legal.

               Fonte: DURANT, 1995.

Observem que interessante: a regra moral, apesar de ser voluntária, 

é de longo prazo, ou seja, está relacionada à convivência pacífica entre os 

Conceitos, 
princípios e 

valores da ética 
profissional para 

o exercício da 
profissão
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seres humanos; portanto, eles a preservam. Já a regra legal, por ser imposta, 

torna-se cansativa ao longo dos anos; por isso, tem seu prazo mais curto. 

Você se lembra de alguma lei antiga que ainda vigora nos dias de hoje, ou 

ainda, de uma lei que possa ser perpétua? Ah! Claro que eles existem, mas, 

as que perduram, em geral, têm base na lei moral. Então a lei moral nunca 

muda? Sim. Ela também muda. Apenas verificamos que uma tem prazo 

mais curto e a outra,  mais longo. Você se lembra da última mudança no 

Código Civil? Eu me lembro que, no “apagar das luzes”1 do código antigo 

para o novo, li uma notícia em um jornal de circulação local sobre um caso 

que tinha o seguinte teor: marido pede à justiça anulação de casamento por 

não ser mais virgem a mulher com quem se casou. Após a notícia surgiram 

os comentários na cidade de que quem não a merecia era ele, pois isso era 

um absurdo nos dias de hoje. Pois bem, o casamento foi anulado segundo a 

lei do Código Civil que datava do ano de 1916. Quero ressalvar essa data e 

analisar esse episódio na época em que o Código surgiu. Quais comentários 

você acha que surgiriam com relação à atitude do marido naquele tempo? 

Eu lhes digo: a esposa não receberia ajuda, e sim o alijamento da sociedade, 

e ele, todo o apoio pelo fato ocorrido. Enfim, uma regra legal que perdeu o 

sentido por conta da mudança moral da sociedade. Mas, não nos esqueça-

mos da ética, não. Ainda precisamos entender como ela pode justificar as 

ações morais e legais.

A Ética é uma escola do pensamento filosófico e sociológico que 

tem como objeto de estudo as morais existentes no planeta. Através dela, 

os filósofos e sociólogos entendem a movimentação de valores de uma de-

terminada sociedade. Ela se mantém em um plano de validação das morais, 

explicando-as, conforme as ações de determinado grupo societário.

Vamos entender, então, pausadamente, cada uma dessas escolas.

1.2.2 A ética filosófica

Devemos compreender que a escola da ética nasce na Filosofia. Os 

filósofos são os primeiros a tentar compreender o mundo do pensar e do 

agir do homem. No campo do agir humano, existem três grandes tradições 

filosóficas (VALLS, 1997):

a) Ética Aristotélica – estuda o agir a partir de uma concepção do 

homem político, que possui linguagem e age logicamente, e 

que se desenvolve em uma sociedade concreta num período de 

tempo e dentro de formas específicas de governo de uma cidade.

b) Utilitarismo – formada por seguidores pragmáticos e imediatistas, 

consideram que o maior valor ético deve consistir em procurar o 

1  Transição do código antigo de 1916 para o atual, de 2003.

Conceitos, 
princípios e 

valores da ética 
profissional para 

o exercício da 
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maior bem possível para o maior número possível de pessoas. O 

maior pensador dessa escola é Jeremy Bentham.

c) Absolutismo – baseado nas idéias filosóficas de Kant, parte 

da vontade e do dever para a liberdade do homem, “[...] cujo 

conceito não pode ser definido cientificamente, mas que tem de 

ser postulado sempre, sob pena de o homem se rebaixar a um 

simples ser da natureza” (GOLDIM, 2003). 

Sob nossa ótica, para melhor compreensão, devemos incluir a es-

cola do pensamento relativista, pois como as anteriores, tem sido importan-

te para o entendimento da cultura e dos valores das sociedades.

d) Relativismo – nessa corrente ética as idéia são relativas, isto é, 

as percepções da realidade podem modificar de acordo com o 

método de análise e/ou com o ponto de vista a ser adotado.

a) Ética aristotélica

Aristóteles foi um dos filósofos gregos mais influentes de sua épo-

ca, juntamente com  Platão – de quem foi discípulo – e Sócrates. Influen-

ciou consideravelmente o pensamento ocidental e  estudou vários assuntos, 

entre eles, a ética.

A ética aristotélica é abordada no livro que escreveu, intitulado A Ética 

a Nicômano. Nele, Aristóteles (2005) se preocupa com o bem humano deter-

minado por dois fatores: a natureza humana – elementos corporais ligados a 

alma ou psyché, e o conjunto de circunstâncias concretas, ou seja, a ocasião.

Segundo Aristóteles, o ser humano organiza as ações de sua na-

tureza analisando as circunstâncias que o rodeiam como força e não como 

fraqueza, alcança o bem que deseja, ou seja, passa a ter uma vida saudável.

Na ética aristotélica existem duas virtudes: as intelectuais, que são men-

tais, e as morais, que consistem nos controles de caráter, ou seja, das paixões. 

A virtude é um hábito do ser humano e depende de muito exercí-

cio. O homem, ao repetir certos atos, transforma sua natureza até adquirir 

a virtude; e quando a adquire, age de acordo com ela, sem esforço, natu-

ralmente, com prazer.

Para Aristóteles (2005), a atividade do homem que age com os 

bons hábitos chama-se felicidade. Ela, como objeto de estudo dessa escola,  

é o supremo bem do ser humano, e só pode ser adquirida mediante exercí-

cio e esforço. Por isso, o ser humano deve desenvolver ações que garantam 

a sua aquisição através da educação e das leis. A primeira desenvolve no 

homem os hábitos virtuosos, e a segunda organiza e protege o exercício da 

virtude na sociedade.
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http://www.consciencia.org



 7Relações InteRpessoaIs e ÉtIca no tRabalho – cuRso tÉcnIco em hospedagem

Assim, Aristóteles desenvolveu a teoria de que a ética justifica o 

direito e a moral. Ele, dessa forma, foi o pensador precursor a construir 

a visão de ética que dá base ao pensamento ocidental que conhecemos 

atualmente. 

b) Utilitarismo

Jeremy Bentham, em conjunto com John Stuart Mill,  difundiu a 

idéia de a ética ter respostas para todas as questões acerca do que fazer, 

do que admirar e de como viver, considerando o máximo bem para o maior 

número de pessoas, para encontrar a felicidade.

Você vai perceber, portanto, que o Utilitarismo, como é conhecida 

essa escola, considera a ação mais ética aquela em que o bem é feito para 

a maioria. Assim, decide-se um impasse ético pelo que a maioria quer ou 

aceita como princípio válido. O benefício, então, é pela coletividade diante 

de uma ação ou decisão.

Bentham tem como premissas para o Utilitarismo a dor e o pra-

zer, e ambos estabelecem o “princípio da utilidade”, que serve para guiar, 

aprovar ou desaprovar toda e qualquer ação humana (CURY, 2004). A idéia 

desse princípio é avaliar as ações para a maximização da felicidade, para 

que o homem tenha o prazer e não a dor ou sofrimento.

Em resumo, Bentham constrói uma ética normativa – isto é, um 
conjunto de regras que devem criar nossa conduta individual e 
coletiva – partindo do princípio que cada um de nós prefere ver 
satisfeitos os seus escopos, os seus desejos, os seus ideais, as 
suas preferências antes de vê-los frustrados (VECA, 1990).

Esta teoria foi criticada por vários pensadores, mas a maior de to-

das as críticas foi a de que não observava as minorias, ou seja, os valores 

individuais são negligenciados em relação aos da coletividade. Enfim, ela 

traz, de certa forma, uma moral que muitas vezes poderá ir contra os direi-

tos humanos. Saber dosar as ações em relação à minoria, portanto, se torna 

complicado para quem a utiliza. 

c) Absolutismo

Immanuel Kant, considerado uma das grandes figuras da metafísi-

ca, elaborou o pensamento da ética absolutista.

Aqui ressaltamos uma consideração particular sobre a palavra abso-

lutismo, que é utilizada em dois sentidos: o de Escola Ética e o de regime polí-

tico, assunto que trata de Filosofia Política. Apenas o primeiro nos interessa. 

A Escola Absolutista baseou-se na verdade absoluta que existe aci-

ma de tudo, na ética do dever. Como assim?  Kant costumava afirmar que 

havia ações que nunca teriam flexibilidade, tais como “matar uma pessoa 

inocente” seria errado, fossem quais fossem as circunstâncias. Dessa forma 
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Para saber mais sobre 
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Kant cria o imperativo categórico como uma forma de avaliar a verdade ab-

soluta. Ele é a expressão da lei moral – “Age de tal modo que a máxima da 

tua vontade possa valer sempre, ao mesmo tempo, como princípio de uma 

legislação universal” – cunhada por Kant na Crítica da Razão Pura.

Esse imperativo está dentro de cada um de nós, e cabe a cada 

indivíduo, de posse da verdade absoluta, usando a razão mais pura, sem o 

seu querer, aceitar essa verdade e praticar a ação moral em respeito à lei 

moral universal.

Você pode perceber que Kant tirou do objeto o fato de ser bom 

ou mau e concluiu que o homem é o único ser que pode decidir, baseado 

em princípios categóricos, o bem e o mal (MORENTE, 1930). Assim, o ato 

de um homem têm “pleno mérito moral quando a pessoa que o realiza 

determinou-se a realizá-lo unicamente porque esse é o ato moral devido”. 

Diante das argumentações do autor pode-se concluir, então, que 

para Kant, a vontade se torna plena, pura, moral, valiosa, quando suas 

ações são direcionadas pelo imperativo categórico autêntico.

As críticas a esta Escola estavam baseadas também na verdade 

pura. Não se pode fazer o máximo bem moral se você com sua verdade ma-

chuca alguém. A exemplo disso, podemos falar da cultura anglo-americana, 

em que é dita a verdade ao doente; a cultura latino-americana não o faz. 

Pela perspectiva de Kant, apenas a cultura anglo-americana está correta em 

termos éticos, porque a verdade é um termo absoluto, ou seja todos de-

vemos dizer a verdade “doa a quem doer”. Só que há detrimento da outra  

cultura, que prefere poupar seus doentes do sofrimento de saber sua real 

situação. O dilema nesse último caso, portanto, surge de qualquer forma 

porque encontramos duas situações universais: o falar a verdade e o não 

permitir o sofrimento a alguém. 

d) Relativismo

O Relativismo se baseia na relatividade da ética entre as culturas 

existentes no planeta, não aceitando qualquer verdade ou valor absoluto. 

Seu pressuposto é que todo ponto de vista é válido, ou seja, todas as posi-

ções morais são verdades que estão relativas ao indivíduo. 

É bastante antiga essa teoria, apesar de a sua popularidade ter se 

firmado nos últimos anos, nos quais podemos assumir uma posição relati-

vista em relação a várias situações. 

Sua característica é a afirmação de “que em certas áreas a verdade 

é relativa a um certo ponto de vista, quer seja do singular quer seja do plural” 

(TEIXEIRA, 2008). De que forma? Ora, podemos ser relativistas em relação a vá-

rias coisas, tais como: valor estético em relação à ciência e/ou à moral, em cer-

tas áreas do saber, à racionalidade e, por fim, em relação à própria verdade. 
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Essa Escola chega a abolir os critérios de excelência acadêmica: a 

verdade e a racionalidade; afinal, tudo é válido. Portanto, seu maior inimigo 

é o realismo que está na base de todas as reivindicações de objetividade, 

verdade e racionalidade. 

A idéia que é veiculada, é a de que apesar de possuirmos repre-
sentações mentais e lingüísticas do mundo em forma de crenças, 
teorias, afirmações, etc., existe um mundo que é totalmente in-
dependente dessas representações. Mas esta idéia é consistente 
com a existência de certas áreas da realidade que são, de fato, 
construções sociais (TEIXEIRA, 2008).

Na verdade há coisas que possuem graus de relatividade e outras que 

têm sua existência sem precisar da razão humana, ou seja, existem em termos 

absolutos, tais como as árvores, os animais, o planeta Terra e o universo.

Precisamos, porém, compreender que essa Escola Ética tem um 

pensamento voltado para as atitudes atuais de respeito às variadas culturas 

existentes no globo.

1.2.3 A ética sociológica

Max Weber foi o grande idealizador da Ética Sociológica e a dividiu 

em duas vertentes, quais sejam, a da convicção e a da responsabilidade 

(SROUR, 1998).

Ambas espelham duas teorias da obrigação moral, sendo que a teoria 

da convicção é deontológica e a teoria da responsabilidade é teleológica.

Você deve estar imaginando: essas idéias são assemelhadas às de 

Immanuel Kant (Absolutismo) e Bentham (Utilitarismo). Max as traz para o 

cunho sociológico.

Para um melhor entendimento, Srour (1998) organizou um quadro (Fi-

gura 1.1) dessas duas teorias para melhor visualizar o pensamento sociológico.

Teoria Ética Jus�ficação Fundamentos Abordagem 

Deontologia 

(deveres)  

Convicção 

Responsabilidade 

Princípio 

Finalidade 

Leis Morais 

Propósitos 

Normas 
universais 

Valores 

universais 
Esperança 

U�litarista 

Ideais 

Conseqüências Máximo bem 
para o maior 
número de 

pessoas 

Bondade dos 
fins 

Teleologia

(fins)

        Figura 1.1 – Teorias éticas

        Fonte: Adaptado de srour, 1998.

Conceitos, 
princípios e 

valores da ética 
profissional para 

o exercício da 
profissão

Após a leitura das éticas 
filosóficas, assista ao filme sobre 
“Filosofia e ética” no endereço 
eletrônico  http://br.youtube.
com/watch?v=oFtjZ7b4NNg . 
Poste no fórum dedicado a este 
tema um comentário sobre o 
que você compreendeu dele.



 10 KleomaRa gomes ceRquInho

a) Deontologia

A deontologia, criada por Weber, está ligada às ideias filosóficas de 

Kant e ficou situada entre o princípio moral e a esperança, como podemos 

observar na Figura 1.1. O primeiro, ligado às leis morais tem regras univer-

sais que devem ser seguidas, sem qualquer dúvida. A segunda são ideais a 

serem alcançados pelo homem, através dos valores universais que conhece. 

Para a deontologia interessa o que acontece no mundo e como devemos 

praticar as virtudes morais, evitando, a todo modo, o mal (SROUR, 1998).

A justificação ética, portanto, se faz através de leis morais ou de 

ideais coletivos a serem realizados.

b) Teleologia

A teleologia já está ligada às ideias filosóficas do Utilitarismo de 

Bentham e está relacionada à finalidade da ação, já abordada por Artistó-

teles, e sua utilidade. Quando se fala de finalidades, encontramos os pro-

pósitos a serem alcançados, os objetivos, ou seja, a grandiosidade dos  fins 

justificando os meios. Já na parte teleológica utilitarista, a idéia é praticar 

sempre o maior bem, produzindo as melhores consequências, já que se vai 

atingir o maior número de pessoas  (SROUR, 1998).

A justificação ética, dessa forma, vem com a promoção do bem 

para o maior número de pessoas, através dos propósitos que a coletividade 

julgar bons.

1.3 Princípios

Vamos conhecer os princípios éticos agora?

1.3.1 Princípio da universalidade

Este princípio está relacionado à verificação da validade de uma 

ação ser ética ou não. Supondo que essa ação é um padrão universal de 

comportamento, segundo a visão de Kant, e que está relacionada a padrões 

de conduta mandamental, ou seja, padrões afetos a princípios religiosos, 

basicamente cristãos (VIVAN, 2002). 

1.3.2 Princípio do respeito

Segundo a visão de Kant sobre este princípio, “todo ser humano 

deve ser considerado como um fim em si mesmo”, ou seja, saber por si só 

onde se encontram o bem e o mal, o certo e o errado. As características prin-

cipais deste princípio são o não negar informações pertinentes a cada uma 

das pessoas e permitir a liberdade de escolhas individuais (VIVAN, 2002).
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1.3.3 Princípio do duplo efeito

Este é um termo técnico utilizado pela ética relativa a dois tipos 

possíveis de consequências produzidas por uma única ação; ou seja, deter-

minada ação poderá produzir o efeito desejado – positivo; porém, como 

não se sabe a reação do indivíduo, pode essa mesma ação produzir um 

efeito indesejado (GOLDIM, 2003).

Agir com princípios em sua profissão é essencial para que você 

seja considerado um profissional engajado, não ferindo regras de condutas 

essenciais para a convivência no mercado de trabalho.

1.4 Valores

Você sabe o que significa a palavra valor? É uma palavra que está 

ligada não somente ao fator econômico, mas a muitos outros fatores. Sua 

conceituação indica maior profundidade que a tradução financeira, pois 

existem valores de variados sentidos, tais como histórico, artístico, senti-

mental, cultural e ético que podem, muitas vezes, extrapolar o lado financei-

ro ou, ainda, não necessitar dele, como é o caso da ética. Ser ético implica 

num valor maior, o qual não é alcançado por dinheiro nenhum no mundo.

                                             Fonte: CERQUINHO, Kleomara, 2008.

Há uma gama de valores éticos que podem ser explorados por 

todos nós no nosso dia-a-dia; porém, alguns deles são essenciais para o 

exercício da profissão de técnico em hospedagem. Elencamos alguns deles:

a) Influência do "estado da arte" sobre a ética – amadurecimento 

do que seja ético ou não. Exemplo: a clonagem de seres 

humanos, o plantio de alimentos transgênicos, o aborto, a 

eutanásia, a prisão perpétua, a pena de morte etc.

b) Meio ambiente – para a profissão de turismo, a preservação e 

melhoria das condições do meio ambiente é um dos preceitos 

mais importantes a serem trabalhados em relação ao turista. 

c) Uma ação egoísta, porém ética – uma ação pode ser benéfica 

à sociedade e considerada ética, mesmo quando cria um 

Conceitos, 
princípios e 

valores da ética 
profissional para 

o exercício da 
profissão

É importante você entender que 
muitos são os valores essenciais 
para que um ser humano viva 
em sociedade, porém, um deles 
é primordial: o respeito aos seus 
limites e aos limites dos outros.
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empreendimento de sucesso com fins lucrativos (egoísta), 

mas permite empregar grupos de trabalhadores, inserindo-os 

socialmente e fazendo com que exerçam a cidadania. 

d) Ações legais não-éticas – nem toda lei é uma ação ética. Existem 

leis não-éticas: leis incompetentes ou leis que beneficiam grupos 

em prejuízo de outros e de toda uma sociedade. 

e) Formação moral de uma nação – a formação moral de um 

indivíduo está pautada no respeito ao que é de todos. Quando 

esse indivíduo é maioria em uma sociedade, esta reconhece os 

valores coletivos. Dessa forma, a moral não está ligada ao que 

cada indivíduo é em termos intelectuais, mas no que ele é em 

relação ao outro. 

f) Relação entre a ética e a religião – a prática do bem não 

contradiz nenhuma religião; portanto, pode ser de qualquer 

religião. Nossas ações visando à prática do bem na sociedade 

cumprem a meta de cada religião, bem como a ética. 

g) Relação entre ética e política – a ética está ligada com a vida 

em sociedade em termos das implicações das ações que 

beneficiam a comunidade. A política também deve privilegiar o 

interesse da sociedade. São conceitos que se entrelaçam no seu 

sentido mais profundo.

h) Relação entre ética e justiça – a ética é fundamental para que 

todos tenham as mesmas oportunidades para viver em cidadania, 

bem como a justiça, para assegurar que cada pessoa tenha o 

que merece em função do mérito e também do ponto de vista 

corretivo, em função do dano causado. 

Experimente conhecer os valores ligados à sua profissão e praticá-

los na sua atividade profissional.

1.5 Atividades de aprendizagem

Atividade 1 – Após a leitura sobre as escolas éticas filosóficas e so-

ciológicas, identifique as semelhanças entre elas, descreva-as em um texto 

e encaminhe pelo ambiente virtual de ensino-aprendizagem.

Atividade 2 – Observando os conceitos de ética formulados nes-

te material didático, escreva um texto sobre o que você compreendeu de 

moral, direito e ética, formulando um quadro das semelhanças e diferenças 

entre eles. Poste esse texto no ambiente virtual de ensino-aprendizagem.
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Atividade 3 – Dos valores éticos elencados no item 1.4, qual deles 

você relacionaria às ações de uma empresa do segmento de turismo? Co-

mente sobre sua opção no fórum destinado a esse assunto em seu ambien-

te virtual de ensino-aprendizagem.

1.6 Síntese da Unidade

Na Unidade 1 você visualizou os conceitos básicos de ética, a te-

oria Ética Filosófica, a teoria Ética Sociológica, os Valores e os Princípios 

Éticos, os quais deverão levá-lo a refletir sobre a ética e a moral existentes 

no planeta.
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UNIDADE 2 - IMPORTÂNCIA DO 
RELACIONAMENTO NO TRABALHO  PARA 
MELHORAR O LADO TÉCNICO E O PESSOAL DO 
PROFISSIONAL DE TURISMO

A dúvida é o princípio da sabedoria.

Aristóteles.

Na Unidade 2 você entenderá que o profissional de turismo deve 

se relacionar com os colegas de profissão, bem como com o cliente, utili-

zando os princípios e valores éticos apreendidos na Unidade 1.

2.1 Objetivo de aprendizagem

 - compreender a ética profissional e relações sociais;

 - conceituar o turismo ético;

 - descrever comportamentos éticos universais.

2.2 A ética profissional 

O aspecto moral da Ética Profissional é a adesão voluntária a um 

conjunto de regras determinadas como as mais adequadas para o exercício 

profissional em qualquer área (GLOCK; GOLDIM, 2003).

Mesmo que o indivíduo venha a trabalhar em determinada área an-

tes mesmo de se profissionalizar, deverá assumir a responsabilidade de obe-

decer às regras  éticas estabelecidas para tal atividade.  Assim, os profissionais 

de turismo, mesmo não tendo estudado turismo, deverão seguir as regras de 

conduta estabelecidas para esse tipo de profissional – Turismólogo.

É fundamental ter sempre em mente que há uma série de atitu-
des que não estão descritas nos códigos de todas as profissões, 
mas que são comuns a todas as atividades que uma pessoa pode 
exercer (GLOCK ; GOLDIM, 2003).

Assim, atitudes de generosidade e cooperação no trabalho em equi-

pe, uma postura pró-ativa, mostrar-se mais disponível na recepção das pessoas 

são comportamentos gerais e éticos que devem integrar qualquer profissão.

É importante você saber que gostar do que faz é primordial para 

que um trabalho saia de forma adequada. Melhorar dia a dia, aprendendo e 

experimentando novas soluções para as suas tarefas, criar novas formas de 

exercer suas atividades, abrir-se para mudanças capazes de tornar o traba-

lho mais inovador, faz uma grande diferença na sua realização profissional 

e pessoal, além de auxiliar consideravelmente nas relações com o turista, o 

alvo principal de um estudo ético.

Importância do 
relacionamento 

no trabalho  para 
melhorar o lado 

técnico e o pessoal 
do profissional de 

turismo



 15Relações InteRpessoaIs e ÉtIca no tRabalho – cuRso tÉcnIco em hospedagem

O profissional considerado ético age de forma honesta e atende 

tanto aos colegas de profissão como ao cliente. É  ciente de que está agin-

do da melhor forma possível aplicando corretamente os princípios e valores 

universais, tais como:

a) atender o turista segundo padrões estabelecidos pelos órgãos de 

turismo, atingindo o zelo profissional requerido e com educação;

b) respeitar tanto o turista quanto o colega de profissão quanto 

às suas solicitações, entre outras atitudes que o tornem um 

profissional que segue os princípios éticos de sua profissão.

2.2.1 Ética profissional e relações sociais

As leis de cada profissão têm o objetivo de proteger os profissio-

nais individualmente e coletivamente, além das pessoas que dependem de-

les (GLOCK; GOLDIM, 2003). 

                                             Fonte: CERQUINHO, Kleomara, 2008.

Nesse sentido, você deve procurar estar próximo às comunidades 

de acolhimento para participar das oportunidades e vantagens que o setor 

proporciona e para receber orientações de como manter o ambiente cultu-

ral ou ambiental a ser visitado. É um ponto importante a ser explorado pelo 

profissional de turismo, para diferenciar seu trabalho.

Como nos diz Morente (1930), o “[...] homem vive, trabalha, pro-

duz; o homem faz comércio com os outros homens, edifica casas, estabelece 

instituições morais, políticas e religiosas”, a fim de que tudo seja em prol da 

melhoria coletiva, de uma prática ética capaz de manter uma sociedade.

Pode-se atuar junto a essas comunidades com projetos de ma-

nutenção do ambiente, sócioeducacionais, melhoria da qualidade de vida, 

utilização dos recursos naturais de forma sustentável. Enfim, participar ati-

vamente e permitir que a comunidade participe em prol de um objetivo 

comum: preservar e manter o ambiente/sistema e trabalhar com aqueles a 

quem mais interessa essa ação. Esse ambiente deve envolver os seguintes 

subsistemas: ecológico, social, econômico e cultural (RUSCHMANN, 1997).
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2.2.2 Ética profissional e atividade voluntária 

É possível perceber a ação ética do profissional na atividade vo-

luntária, pois ele trabalha de modo tão comprometido, como se estivesse 

no seu exercício profissional remunerado. A atividade voluntária pode ser 

considerada uma profissão de atividade remunerada ou em outra área.

Assim, os profissionais da área de turismo têm papéis explícitos e 

implícitos na atividade a ser executada. O primeiro é relativo à descrição 

formal do cargo que o indivíduo ocupa, e o segundo, de natureza subjetiva, 

refere-se aos seus valores essenciais (AMOEDO, 1997).  

É importante para o profissional da área de turismo saber que exis-

tem fatores éticos intrínsecos à sua atividade que não fazem parte direta-

mente de sua remuneração.

É importante para o profissional da área de turismo saber que exis-

tem fatores éticos intrínsecos à sua atividade que não fazem parte direta-

mente de sua remuneração.

Do que estamos falando? Quais exemplos podemos citar?

a) orientar as comunidades de acolhimento à reciclagem do lixo;

b) auxiliar na distribuição de folhetos sobre a preservação e 

manutenção do sistema;

c) participar de programas que orientem o turista sobre os 

impactos ambientais.

Saber que essas atividades engrandecem sua profissão e que mui-

tas delas trazem acrescimento ao seu trabalho, como pessoa responsável 

pelo sistema que utiliza, é fator que traz benefícios constantes ao cresci-

mento sustentável da profissão de técnico em hospedagem.

2.2.3 Comportamentos éticos aplicáveis universalmente  

Como vimos na Unidade 1, para Kant, existem comportamentos 

éticos que podem ser aplicáveis universalmente; são eles (VIVAN, 2002): 

 - Compaixão com relação à ajuda ao próximo – na profissão 

de técnico em hospedagem esse comportamento está muito 

próximo das comunidades acolhedoras, em geral, constituída de 

pessoas simples e com necessidades básicas a serem trabalhadas, 

até para o próprio desenvolvimento da atividade turística.

 - Não-maleficência, que evita a imposição de sofrimento ou 

privação a terceiros – podemos citar aqui para o profissional de 

Importância do 
relacionamento 
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técnico e o pessoal 
do profissional de 
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Construa um texto falando 
da importância de três dos 

comportamentos éticos universais 
que você acredita que sejam os 

mais requeridos em sua profissão. 
Poste no ambiente virtual de 

ensino-aprendizagem – AVEA.
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turismo os danos ambientais provocados pelo turismo, tais como 

poluição, destruição das paisagens naturais, da fauna e da flora, 

degradação da paisagem, dos sítios históricos e monumentos. 

Estes devem ser evitados a todo custo.

 - Beneficência, que previne e combate o sofrimento, promove 

a felicidade das pessoas e, extensivamente, a da família e dos 

amigos. No caso do trabalho turístico temos a criação de áreas 

de proteção dos ambientes naturais, o desenvolvimento de 

programas de Educação Ambiental no ambiente sociocultural, o 

incentivo do engajamento da comunidade acolhedora do turismo, 

a proposição do ecoturismo, ou seja, ações que devem ser 

propagadas e disseminadas para um melhor trabalho técnico.

 - Imparcialidade, que é o tratar as pessoas da forma como 

merecem, com direitos iguais, ou especiais quando for o 

caso – nesse ponto, o técnico em hospedagem deverá saber 

quando se poderá utilizar de determinado espaço, saber tratar 

as comunidades locais e os turistas de forma a entender as 

necessidades de cada um deles, tomando a decisão mais 

adequada quanto aos resultados esperados por todos.

 - Coragem para se opor às injustiças, mesmo em prejuízo próprio 

– nesse sentido atuar em prol da manutenção e preservação do 

sistema onde estará atuando, opondo-se a ações poluidoras ou 

ainda destruidoras do local receptor.

 - Respeito à autonomia individual – o profissional deverá respeitar 

os colegas profissionais, comunidades e turistas, lembrando que o 

limite deles termina onde começa o seu e vice-versa.

 - Honestidade – imprescindível para atuar dentro dos aspectos 

éticos válidos. 

 - Não fazer promessas que não cumprirá – primordial com as 

comunidades acolhedoras e com o turista, pois essa ação pode 

causar impactos futuros indesejáveis ao trabalho técnico.

 - Integridade – deve ser exercitada para com todos.

 - Consistência – uma qualidade fundamental para atuação 

profissional. Ser firme em sua posição ética quando atua 

profissionalmente e em relação a todos que estão próximos de 

sua atividade; permitir que você seja visto como um profissional 

sério e íntegro.

Importância do 
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Competência técnica, aprimoramento constante, respeito às pesso-

as, confiabilidade, privacidade, tolerância, flexibilidade, fidelidade, envolvi-

mento, afetividade, correção de conduta, boas maneiras, relações genuínas 

com as pessoas, responsabilidade, corresponder à confiança, são pontos a 

se refletir na profissão, pois o comportamento ético e sucesso profissional 

andam juntos (GLOCK; GOLDIM, 2003). 

2.3 O turismo ético

Em 2003 os órgão relacionados ao turismo no Brasil celebraram um 

Protocolo de Intenções que tem o objetivo de conjugar esforços na realiza-

ção de ações integradas em prol do desenvolvimento do turismo brasileiro.

                                            Fonte: CERQUINHO, Kleomara, 2008.

Esse protocolo veio para melhorar as ações de turismo que ocor-

rem no Brasil e para que haja realização conjunta  de eventos, tais como 

o Congresso Brasileiro da Atividade Turística – Cbratur, e outras ações que 

venham fortalecer a atividade turística no Brasil.

Em resumo, os objetivos principais dessa parceria entre órgãos2 

são: estabelecer uma rede integrada de articulação entre o poder público 

e a iniciativa privada para o desenvolvimento do turismo; promover a cons-

cientização das potencialidades do turismo; criar um canal permanente de 

comunicação para o desenvolvimento do turismo; e fomentar a importância 

da qualificação profissional e democratização do acesso aos serviços turís-

ticos em todo o país.

Verifica-se aí nessas parcerias as açõe turísticas integradas, permi-

tindo que os órgãos atuem de forma responsável e saudável.

2 Ministério do Turismo, Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados 
, Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado, Câmara Brasileira de Turismo 
da CNC, Federação Nacional de Hotéis Bares, Restaurantes e Similares, Sebrae, Sesc e Senac.
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A utilização dos impostos oriundos do turismo para a diminuição 

da pobreza, conjuntamente com as decisões democráticas para a criação de 

estruturas turísticas, também é fator estudado na condução de um turismo 

ético. Alguns autores, tais como Blake e Sinclair informam que a diminuição 

dos impostos sobre os setores do turismo aumenta a demanda turística, o 

PIB, os salários reais e a renda real em qualquer cenário que se crie.

Para que essas ações possam ser conduzidas de forma adequada, 

o papel do Estado deve ser mais atuante – redução de impostos – a fim de 

suprir a falta de disponibilidade monetária da classe mais pobre, ou ain-

da, para uma articulação correta das comunidades acolhedoras do turismo. 

Contudo, essa ação se dá por um processo lento e complexo de adaptação, 

formação e estruturação (TAKASAGO; MOLLO, 2008).

Nesse sentido, construir uma rede local de abastecimento de ser-

viços do comércio justo – através das operações turísticas, transparência, 

acesso à informação, formação e desenvolvimento em favor das comunida-

des dos destinos turísticos – é importantíssimo para manter o local onde se 

trabalha o turismo de forma sustentável.

Os órgãos públicos devem orientar o controle que a comunida-

de  acolhedora deve exercer sobre o planejamento e as decisões sobre o 

turismo, sustentabilidade ambiental, social e cultural, diversificação das 

economias locais, respeito pelos direitos humanos, entre outros. Você, pro-

fissional técnico em hospedagem, deve conhecer essas ações e participar 

ativamente do processo tentando conduzir da forma mais correta  todas as 

atividades que ali estarão envolvidas em prol do turismo ético e solidário.

2.4 Atividades de aprendizagem

Atividade 1 – Encontre na internet empresas turísticas que traba-

lham com as comunidades de acolhimento e poste um comentário sobre os 

projetos que elas executam no ambiente virtual de ensino-aprendizagem.

Atividade 2 – Construa um texto que fale da importância de três 

dos comportamentos éticos universais que você acredita que sejam os mais 

requeridos em sua profissão. Poste no ambiente virtual de ensino-aprendi-

zagem – AVEA.

Atividade 3 – Dos conceitos éticos universais elencados na seção 

2.2.3, com qual você se identifica? Comente sobre isso no fórum destinado 

ao tema em seu ambiente virtual de ensino-aprendizagem.

2.5 Síntese da unidade 

Na Unidade 2 você se deparou com a Ética Profissional sob o as-

pecto das relações sociais e atividades voluntárias, com os comportamentos 

éticos aplicáveis universalmente e com o turismo ético.
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UNIDADE 3 – A MOTIVAÇÃO, A LIDERANÇA E OS 
VALORES DA CIDADANIA NA CONDUÇÃO ÉTICA

 A base da sociedade é a justiça; o julgamento 
constitui a ordem da sociedade: ora o julgamento é a 
aplicação da justiça. 

Aristóteles.

Nesta Unidade você deverá entender de que maneira a liderança e 

os valores da cidadania podem influenciar em sua profissão.

3.1 Objetivo de aprendizagem

 - compreender a relação entre a motivação e ética profissional;

 - compreender a relação entre a liderança e ética profissional;

 - compreender a relação entre e cidadania e ética profissional.

 3.2 A ética influenciando a motivação do profissional de turismo 

Motivar é algo fundamental em todas as áreas de trabalho, sejam 

elas nas esferas públicas ou particulares, ou ainda na prestação de serviços 

ou na produção de bens. A palavra motivação definida pela Psicologia é o 

conjunto de forças internas de um indivíduo que o impulsiona a determina-

dos comportamentos e objetivos.

Organizar e definir quais formas de motivação mais influenciam, di-

reta ou indiretamente o profissional do turismo, é fator importante para que 

esse profissional execute suas atividades de um jeito mais humano e ético.

Quem é esse profissional?

O técnico em hospedagem é o profissional que atua em agências 

de viagens, hospedagens, empresas de transportes e de eventos. Sua ativi-

dade principal é promover e vender produtos e serviços turísticos, desenvol-

vendo atividades administrativas, elaborando projetos e roteiros turísticos e 

prestando orientação técnica a respeito do turismo aos clientes, fornecedo-

res e comunidade acolhedora. Essa atuação profissional dá a ele um contato 

direto com pessoas, e suas atitudes influenciam diretamente o resultado 

econômico de uma empresa do setor.

Por atuar na área de eventos e turismo receptivo, as empresas, em 

geral, esperam que esse profissional tenha desenvolvido:

a) habilidades e consciência éticas necessárias para manter e conser-

var o patrimônio histórico e ambiental;

A motivação, 
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b) uma vasta visão das atividades turísticas;

c) atuação no sentido de atender às solicitações do mercado e da 

globalização; 

d) conhecimento da relação Estado e empresa particular, para auxiliar 

nas negociações que porventura surjam;

e) senso crítico para trabalhar com eficácia e efetividade em suas ati-

vidades;

f) integração com comunidade receptora de turismo de modo geral, 

no auxílio, para que ela se fortaleça e possa oferecer melhores 

condições de recepção do turista;

g) relacionamento com o mercado de turismo; 

h) liderança e relações interpessoais; e

i) linguagem internacional de turismo. 

Com base nesse perfil, como o técnico em hospedagem pode atu-

ar  eticamente?

Através do conhecimento de seu perfil e do que as empresas espe-

ram dele, esse profissional poderá atuar de forma mais humana e ética.

Atualmente, essa forma de trabalhar traz segurança nas atitudes 

que esse técnico venha a ter em relação aos atendidos no sistema turístico, 

assim como motivação para a construção de novos caminhos na sua atua-

ção profissional. Assim, pode trabalhar de forma mais equilibrada, juntando 

a técnica ao lado humano.

Mas, como as organizações do terceiro milênio estão recepcionan-

do esse profissional técnico em hospedagem?

Essas organizações estão escolhendo os profissionais na área de tu-

rismo pelo papel que eles conseguem desempenhar. Olhando por um prisma 

mais profundo, enxergamos a honestidade, a simplicidade, a cooperação, ou 

seja, os valores morais intrínsecos nas tarefas a serem desempenhadas por 

esses profissionais, como elementos direcionadores da seleção ocupacional.

Saber trabalhar em equipe é fundamental para o seu trabalho de 

técnico em hospedagem, pois a natureza do trabalho é social; isto é, um 

serviço em que se atua com pessoas, tanto no campo horizontal – colegas 

de profissão – como no campo vertical – clientes e fornecedores bem como 

comunidades acolhedoras.

É importante, por fim, você entender que sempre poderá combater 

a desmotivação com a motivação; e, mesmo situando-se em um extremo 

ou em outro, terá que agir de forma ética na condução de seus trabalhos.
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3.3  A ética e as lideranças na condução dos  

       trabalhos na área técnica de turismo 

Liderar não é uma tarefa fácil. É o ponto no qual o gestor procura 

um equilíbrio nas suas tomadas de decisões, a ponto de tentar diminuir os 

conflitos e chegar a um objetivo mais aceito por todos.

Quando se fala de ser ético, então, chega-se a uma palavra-chave 

dentro da questão de liderar, que é a honestidade, ou ainda, a equidade 

para com todos. Nesse contexto pode-se encontrar:

a) O papel dos gestores – o papel ético que o gestor tem diante dos 

profissionais que estão subordinados a ele e diante dos clientes.

b) O gestor dentro de um cenário de mudanças – as mudanças 

dentro do cenário atual ocorrem com uma velocidade muito 

grande. O gestor deverá saber trabalhar com esse cenário 

usando critérios de parcimônia em suas decisões. 

c)  Habilidades do gestor do século XXI – as habilidades requeridas 

ao gestor do novo século levam em conta os aspectos éticos 

requeridos a ele.

d) Construção de equipes de trabalho sinérgico – as realizações 

humanas devem buscar o sucesso; equipes de trabalho devem 

sempre focar esse ponto, porém, sempre pautadas no modelo 

ético a ser seguido. 

e) Sinergia grupal versus eficácia empresarial – o alcance de 

resultados em uma empresa está ligado diretamente ao 

relacionamento entre os seus trabalhadores. Atuar com ética 

no ambiente interno também é um fator importante para o 

desenvolvimento da organização.

f) Diferenças individuais, como administrá-las? – administrar 

pessoas e serviços é algo complexo, por conta da variedade de 

situações que podem surgir nesse contexto. Saber trabalhar as 

diferenças é fator decisivo para o desenvolvimento empresarial. A 

ética é ponto crucial para se entender essas diferenças.

g) Administração de conflitos com assertividade – conflitos são 

muitas vezes a mola propulsora para o crescimento de uma 

organização. O líder deverá saber administrá-los com uma visão 

holística e de compreensão ética. 

h) Liderança, motivação e produtividade – a relação entre esses três 

aspectos é importante no sentido de conduzir a organização para 

o agir ético. 
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i) Liderança com eficácia – liderar para atingir objetivos é o ponto 

crucial de toda organização; porém, atualmente esses objetivos 

devem seguir padrões de conduta social que estão diretamente 

ligados aos códigos éticos do profissional.

É bom lembrar que as empresas sempre levam em conta a forma como 

esse profissional lidera suas equipes de trabalho, ou ainda, participa delas.

A questão da liderança é uma situação demasiadamente procurada 

nos dias de hoje, porque é fundamental para o trabalho saber tomar decisões 

rápidas e corretas. Ativar em si o mecanismo da autonomia determinará o pro-

fissional que você pode ser no mercado e também definirá a sua aceitação.

3.4 Turismo sustentável e cidadania 

O turismo sustentável é a atividade que incorpora o conceito de 

desenvolvimento sustentável, ou seja, aquele que aborda as dimensões eco-

nômica, social, ambiental e cultural como um todo, existindo em prol da 

evolução da região que está sendo utilizada como ponto e acolhimento da 

atividade turística.

Esse tipo de turismo incorpora as atividades paisagísticas naturais 

e as criadas pelo homem, tentando estabelecer um vínculo de proteção e 

manutenção dos locais a serem visitados, através do disciplinamento das 

relações entre as pessoas atoras do turismo.

A questão da sustentabilidade para o funcionamento da sociedade 

e a manutenção do ambiente que se visita é uma das práticas éticas relacio-

nadas ao turismo mundial. Atualmente, não se permitem mais atitudes de 

destruição, degradação, ou ainda, de depredação dos locais de recepção 

turística; afinal, o profissional de turismo deve ter bem claro consigo que, 

ao atuar, deve seguir o caminho da maximização do aproveitamento dos 

recursos naturais e culturais nos processos de planejamento, produção e 

consumo dos produtos turísticos.

Você sabe o que significa trabalhar com sustentabilidade?

O técnico em hospedagem deve saber o que é sustentabilidade e 

como pode atuar no cenário de modo construtivo, respeitando a natureza. 

Será importante para todos que participam das atividades. 

Os recados que o século XX deixou, constituem um apelo por mudan-

ças de conduta, pois temos consciência de que, segundo Bursztyn (2001):

a) são reais as possibilidades de que a humanidade possa se 

autodestruir pelo uso de seus próprios engenhos (bombas, 

mudanças climáticas, degradação das condições ambientais);
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b) são finitos os recursos naturais;

c) é preciso agir com cautela, considerando os aspectos éticos da 

produção de conhecimentos científicos e o desenvolvimento de 

tecnologias;

d) é preciso considerar o princípio da solidariedade em relação a 

futuras gerações (a ética da sustentabilidade); e

e) na medida em que nossas sociedades vão ficando mais 

complexas, é preciso mais ação reguladora, pelo Estado e pelos 

atores sociais (códigos de conduta, sistemas de certificação).

A sustentabilidade, nesse prisma, se tornou fundamental, e você, 

como profissional do turismo, deverá conhecê-la profundamente para po-

der interagir com os atores vinculados ao seu trabalho.

Além dos aspectos elencados, para mantermos um ambiente sau-

dável e sustentável é necessário fazer o planejamento turístico, a fim de 

que este apresente os impactos causados pela atuação no setor e os efeitos 

possíveis diante de uma atuação consciente e sustentável.

Como devemos planejar de forma ética?

É fundamental o respeito ao ambiente natural, a harmonia entre a 

cultura e os espaços sociais da comunidade receptora, a distribuição equi-

tativa dos benefícios do turismo entre seus atores. Além desses fatores, é 

essencial que o turista seja educado, responsável, atencioso com a questão 

de preservação do local visitado (RUSCHMANN, 1997). 

O turismo na atualidade deve ser sempre planejado pelos atores 

principais dessa atividade.

Mas, quais são os principais deles e quem atua nessa área?

1. As empresas que contratam os técnicos em turismo para 

atuar junto à comunidade e turistas. Elas cada vez mais têm 

consciência do planejamento e de como ele ajuda em sua 

atuação junto ao seu público-alvo.

A figura 3.1 mostra como as empresas no Brasil podem trabalhar 

a sustentabilidade.
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ambiental financeiro

social

SE

Cuidado do planeta

Dignidade Humana

Prosperidade

SE = Sustentabilidade Empresarial

• proteção ambiental
• recursos renováveis
• ecoeficiência
• gestão de resíduos
• gestão dos riscos

• resultado econômico
• direitos dos acionistas
• competitividade
• relação entre clientes
   e fornecedores

• direitos humanos
• direito dos trabalhadores
• envolvimento com comunidade
• transparência
• postura ética

Desenvolvimento Sustentável • Tripé da sustentabilidade empresarial

Figura 3.1 – Desenvolvimento Sustentável – Tripé da sustentabilidade empresarial

Fonte: http://www.braskem.com.br/

2. O governo, que cria Leis cada vez mais restritivas a fim de manter 

os locais preservados e age como fiscalizador das empresas que 

atuam no ramo turístico.

3. As comunidades acolhedoras/receptoras, que devem ser 

orientadas à preservação do meio e à condução de atividades 

que tornem o local economicamente viável e sustentável, além 

de proporcionar-lhe melhorias e buscar a sua segurança.

4. Os trabalhadores da área, que cada vez mais sabem sobre 

a necessidade da atuação dos atores e que necessitam de 

conhecimentos amplos para que sua atuação seja substancial e 

para que possa contribuir com o desenvolvimento de cada um 

dos atores, bem como da atividade de turismo.

Esses atores, basilares no desenvolvimento do turismo ético, de-

vem ser trabalhados num único diapasão de idéias. Deixamos para reflexão 

um dos escritos de Bursztyn (2001):

Mudou nosso modo de ver a natureza, agora transformada em 
meio de produção; mudou nosso padrão de essencialidades 
materiais; mudou a capacidade destrutiva dos artefatos bélicos; 
mudou, qualitativa e quantitativamente, o ritmo de degradação 
ambiental; mudou o caráter da ciência, que fundamenta os avan-
ços tecnológicos, o progresso. Diante de tais transformações, e 
de um aumento notável nos riscos que corre a humanidade, o 
momento atual recomenda uma revisão dos paradigmas que 
movem a busca do progresso.
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3.5 Atividades de aprendizagem

Atividade 1 – No ambiente virtual de ensino-aprendizagem existe 

muito material escrito sobre as formas de liderar e de como ser um líder,  

do mais autoritário ao mais liberal. Pesquise sobre isso para saber  o que 

é liderança ética. Elabore um texto e poste no ambiente virtual de ensino-

aprendizagem – AVEA.

Atividade 2 – Vá à internet e identifique uma empresa cidadã que 

pratique o turismo sustentável. Conte uma das ações dessa empresa no fó-

rum dedicado a esse assunto no ambiente virtual de ensino-aprendizagem 

– AVEA.

Atividade 3 – Depois de ler o texto da seção 3.2, dê sua opinião 

sobre a influência da ética na motivação do técnico em hospedagem. Poste 

no ambiente virtual de ensino-aprendizagem.

3.6 Síntese da unidade 

Foi apresentada a você, na Unidade 3, a relação entre motivação, 

liderança e condução ética para o Profissional de Turismo.
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UNIDADE 4 – CÓDIGO DE ÉTICA DO 
PROFISSIONAL DE TURISMO

Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. 
Excelência, então, não é um modo de agir, mas  
um hábito.

 Aristóteles.

O Código de Ética é a orientação primordial para a vida profissional na 

atualidade. Nesta unidade, o estudante conhecerá o Código de Ética que rege a 

profissão de turismo, entendendo-o e aprendendo a utilizá-lo no seu trabalho.

4.1 Objetivos de aprendizagem

 - conhecer o Código de Ética Mundial do Turismo;

 - compreender o Código de Ética do Profissional de Turismo no 

Brasil.

4.2 O código mundial de ética do turismo 

No contexto mundial a Organização Mundial de Turismo (OMT), 

em conjunto com os representantes da indústria mundial, delegados dos 

Estados, territórios, empresas, instituições e organismos editaram, em San-

tiago do Chile, em 1999, O Código Mundial de Ética do Turismo.

                                           Fonte: CERQUINHO, Kleomara, 2008.

A finalidade desse documento é:

Promover um turismo responsável e sustentável, acessível a to-
dos no quadro do direito que qualquer pessoa tem de utilizar o 
seu tempo livre em lazer ou viagens, e no respeito pelas escolhas 
sociais de todos os povos.

Nele encontramos elencados os seguintes assuntos:

a) Contribuição do turismo para a compreensão e respeito mútuo 

entre homens e sociedades – esclarece as contribuições mútuas 

entre os profissionais que atuam na área e o turista, em termos 

de respeito na utilização adequada do ambiente visitado.

Código de ética 
do profissional de 

Turismo
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b) O turismo, vetor de desenvolvimento individual e coletivo – 

discrimina as formas existentes de turismo e quais atuações 

éticas devem ser seguidas pelos profissionais da área, bem como 

pelo turista.

c) O turismo, fator de desenvolvimento sustentável – a 

sustentabilidade é fator importante para a manutenção do ambiente 

em que se trabalha o turismo. Assim, o Código orienta quais ações 

são consideradas éticas no tratamento do meio visitado.

d) O turismo, agente e usuário do patrimônio cultural da 

humanidade, contribuindo para o seu enriquecimento – os bens 

patrimoniais devem ser respeitados e também estão vinculados 

ao turismo; portanto, nesse item encontram-se as regras éticas 

para a manutenção da estrutura cultural de determinado povo.

e) O turismo, atividade benéfica para os países e comunidades de 

acolhimento – as relações entre o turismo e as possibilidades de 

melhora estrutural das comunidades que recebem o turista são 

abordadas nesse item como fator ético.

f) Obrigações dos atores do desenvolvimento turístico – item 

importante a ser explorado pelo estudante, pois está diretamente 

ligado às ações éticas internacionais dos profissionais do turismo.

g) Direito ao turismo e liberdade das deslocações turísticas – temas 

abrangentes sobre os direitos e obrigações relacionados às 

atividades turísticas.

h) Direito dos trabalhadores e dos empresários da indústria 

turística – este tema aborda as diversas formas éticas com que os 

trabalhadores da área turística devem ser tratados, bem como as 

ações adequadas que os empresários do setor devem ter diante 

desses trabalhadores.

Desses itens do Código de Ética podemos destacar como primor-

diais para o técnico em hospedagem conhecer profundamente: as obriga-

ções e direitos que ele tem como trabalhador do turismo para poder atuar 

com a conduta ética apropriada.3

Seus deveres principais são3:

3  Adaptação do artigo 6º do Código (p. 10).

Código de ética 
do profissional de 
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a) fornecer aos turistas uma informação objetiva e sincera sobre 

os destinos, sobre as condições de viagem, de acolhimento e de 

estada, assegurando a transparência perfeita das cláusulas dos 

contatos propostos; 

b) preocupar-se em cooperar com as autoridades públicas na 

segurança, prevenção de acidentes, proteção sanitária e higiene 

alimentar dos que recorrem a esses serviços; 

c) contribuir para o pleno desenvolvimento cultural e espiritual dos 

turistas.

Quanto aos seus direitos, salienta-se que4:

a) os direitos fundamentais dos trabalhadores devem ser 

assegurados;

b) os trabalhadores têm o direito e o dever de adquirir uma 

formação ajustada, inicial e contínua;4 

c) é assegurada uma proteção social adequada; 

d) deve ser limitada ao máximo possível a precariedade do 

emprego; 

e) um estatuto deve ser proposto aos trabalhadores sazonais do setor; 

f) aos trabalhadores deve ver-se reconhecido o direito de 

desenvolver uma atividade profissional no domínio do turismo, 

no quadro das  legislações nacionais em vigor.

g) O técnico em hospedagem, diante dos direitos e deveres éticos 

mundiais, pode compreender qual a dimensão em que se 

encontra na sociedade, no mercado de trabalho, além de se 

permitir integrar ao quadro global do turismo, sob uma conduta 

ética e com diretrizes fundamentadas num comportamento 

salutar frente à atividade que desempenha.

4.3 O Código de ética do profissional de turismo no Brasil 

Para o profissional bacharel em Turismo no Brasil existe um código 

elaborado pela Associação Brasileira de Bacharéis em Turismo (ABBTUR). 

Nesse código encontramos regras de comportamento e conduta ética do 

profissional de turismo.  Como esse documento rege a categoria de profis-
4  Adaptação do artigo 9º do Código (p. 14).

Código de ética 
do profissional de 
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Mesmo não sendo bacharel 
em Turismo, você está sob 
a orientação do Código da 
profissão. Conheça o Código e 
guie-se por ele sempre!
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sionais do turismo, também os técnicos de turismo que estão vinculados a 

essa profissão devem seguir esse grupo de normas.

O Código de Ética pauta-se pelo modelo de turismo sustentável, 

do qual já falamos na Unidade 3.

4.3.1 Dos princípios fundamentais

O código relaciona, nessa parte, quais são os princípios de ética 

que devem ser seguidos pelos profissionais de turismo no Brasil.

Quais são eles5?

a) o direito de ir e vir (deslocamento);

b) atuação pautada na verdade, dignidade, independência e probidade;

c) não ter usada por terceiros sua atividade com objetivos escusos;

d) ter resguardado o sigilo profissional;

e) denunciar às autoridades práticas prejudiciais à atividade de turis-

mo e ao turista;

f) denunciar práticas que causem impactos ambientais; e

g) os bens materiais não devem sobrepor os fins sociais de seu trabalho.

Diante desses princípios que regem a atividade, o profissional de-

verá conduzir suas condutas éticas. Eles são importantes para entender o 

que é aceito ou não pelo grupo Profissional de Turismo. Tê-los como dire-

cionadores é essencial.

4.3.2 Pressupostos do modelo de turismo sustentável

As regras éticas para o turismo sustentável que dão base ao profis-

sional de turismo estão nesse capítulo do Código.  Nele há a indicação de 

que o turismo deva ser planejado nas áreas naturais. Como foi explicitado 

anteriormente na Unidade 3, o planejamento é importante para a manuten-

ção do ambiente turístico. Há, também, recomendação de que se deva se-

guir a legislação ambiental na condução dos roteiros de passeios e viagens. 

Continua orientando sobre a comunidade receptora do turista e finaliza 

lembrando do respeito ao local visitado e às comunidades receptoras.

4.3.3 Compromisso com a defesa da categoria 

Nessa parte do Código encontramos as regras éticas com relação 

à categoria profissional.

O profissional deverá filiar-se à categoria profissional e cumprir 

suas obrigações junto ao grupo, devendo acatar as resoluções da entidade, 

zelando por sua boa imagem profissional e, por consequência, a do setor.

Às vezes pensamos que as regras éticas são difíceis de seguir, mas 

no final o caminho com menos problemas é o do profissional que se alia à 

5  Adaptado do Código de Ética do bacharel em Turismo.

Código de ética 
do profissional de 

Turismo



 33Relações InteRpessoaIs e ÉtIca no tRabalho – cuRso tÉcnIco em hospedagem

ética, produzindo e respeitando valores, princípios que norteiam sua profis-

são. Afinal, todos nós queremos ser respeitados no nosso trabalho; e res-

peitar as regras de convivência entre as pessoas que interagem nesse grupo 

profissional é de suma importância para que sejamos também respeitados.

4.3.4 Do relacionamento com o cliente

Um ponto muito importante desse Código são as regras básicas do 

relacionamento com o turista, ou seja, aquele que se utiliza do trabalho do 

profissional de turismo.  

Você irá ver que o turista, por ser considerado consumidor, estará 

protegido pelas instituições jurídicas, ou seja, pelo Direito, pelas leis, pelo 

Código de Defesa do Consumidor; portanto, conhecê-lo é muito impor-

tante. A disciplina Legislação Turística irá abordar este assunto com maior 

profundidade. Cabe, porém, que você entenda a seguinte premissa: quem 

age com ética não tem que temer as leis, pois elas são o resultado do não-

cumprimento de premissas fundamentais na ética, tais como o respeito.

Quando se fala do turista-cliente, você deverá respeitar os valores 

éticos, inclusive entre os concorrentes da empresa em que trabalha, para 

não ferir direitos, ou ainda, as vontades daqueles que requerem os serviços 

turísticos. Por isso deve, quanto às orientações, negociações e relações pro-

fissionais com o cliente, seguir as regras vigentes, ou seja, como já falamos: 

o Código do Consumidor.

4.3.5 Das proibições 

As proibições são normas relativas às obrigações do profissional e 

estão diretamente relacionadas às normas obrigatórias e não voluntárias.

O Código nesse item teve a clareza de explicitar a você ações que 

não devem ser feitas de modo algum pelo profissional da área de turismo, 

tais como: ir contra a legislação vigente ou ainda trabalhar com pessoas 

não habilitadas.

4.3.6 Das relações com os colegas

Para finalizar, o código define quais são as regras de conduta que 

os profissionais da área de turismo deverão ter entre si. 

O técnico em hospedagem deve agir em prol do respeito no rela-

cionamento entre profissionais, evitando prejudicar os parceiros, colegas de 

profissão.

Mesmo quando você se deparar com pessoas que não agem corre-

tamente, deverá seguir caminho diverso, ou seja, ser ético assim mesmo. Ne-

nhum de nós é ético pelos outros, mas por si. Agir de acordo com as regras da 

sociedade em que se vive, não prejudicando os colegas de profissão e atuan-

Código de ética 
do profissional de 
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Lembre-se: O profissional se faz 
por si mesmo. Ninguém virá lhe 
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precisa internalizar. 
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do com transparência, é importante para o seu reconhecimento profissional.

Identifique-se com a conduta do trabalho honesto e sempre have-

rá abertura profissional para você.

4.4 Considerações importantes sobre os códigos de ética 

Em geral, os códigos de ética profissional, são um conjunto de 

regras de conduta a serem seguidas pelos profissionais. Não diferem dos 

demais códigos apresentados nesta disciplina; porém, cabe ressaltar que a 

ética é muito maior que um conjunto de condutas e está acima do conceito 

de moral – seu objeto, como já foi direcionado neste estudo.

Orientar-se a respeito desse ponto crucial servirá para a elaboração 

melhor fundamentada do que o técnico de turismo irá encontrar na atua-

ção de sua profissão, bem como para saber diferenciar as suas atitudes me-

diante regras morais e legais estabelecidas por toda e qualquer sociedade. 

Afinal, o cliente-turista tem cultura e moral diferenciada conforme o lugar 

em que está situado e deverá ser respeitado através das regras globais de 

conduta com nuances regionais.

Isto implica em uma escola ética específica?

Não. Se observarmos paulatinamente, perceberemos que as várias 

escolas nos proporcionam uma visão em rede, ou seja, todas têm um ponto 

de vista a ser aceito pelo profissional atuante.

Cabe a você, técnico em hospedagem, definir qual regra ética de-

verá ser seguida, com cautela e lembrando sempre que existem normas 

gerais que direcionam a profissão, as quais não têm flexibilidade de decisão.

4.5 Considerações finais

Espero que você, estudante, tenha entendido este estudo de ética e 

que esteja disposto a conhecer mais sobre ela pesquisando em outras fontes.

Deixo para você a seguinte orientação:

Estude! Busque! Aprenda sempre! O dia de amanhã, o nosso pro-

fissional, somos nós quem construímos ao longo dos anos. Usar atitudes 

que estejam vinculadas ao viver bem em sociedade, sob o prisma da quali-

dade de vida, para a proteção daqueles que não podem se proteger – como 

o meio: fauna e flora – é essencial para que você seja reconhecido com um 

profissional ético na sociedade, entre seus clientes e na comunidade em 

que atua, bem como na empresa em que trabalha – pública ou privada.

“Para conhecer os homens, torna-se indispensável 
vê-los agir”.

Jean Paul Sartre.

Código de ética 
do profissional de 
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Após o término da leitura 
de todas as unidades deste 
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auxiliar você em sua profissão.
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4.6 Atividades de aprendizagem

Atividade 1 – Compare os direitos e deveres do profissional de tu-

rismo. Reflita sobre o que eles podem significar na sua profissão. Construa 

um comentário sobre esse tema e poste no ambiente virtual de ensino-

-aprendizagem – AVEA.

Atividade 2 – Identifique no Código de Ética Mundial do Turismo 

algo que identifique as teorias das Escolas Filosóficas e Sociológicas. Faça 

um texto sobre o assunto e poste no ambiente virtual de ensino-aprendiza-

gem – AVEA.

Atividade 3 – Com qual dos artigos do Código de Ética do Profissio-

nal de Turismo você tem afinidade? Identifique-o e comente em um fórum 

destinado ao tema em seu ambiente virtual de ensino-aprendizagem.

4.6 Síntese da unidade 

Nesta unidade você explorou os códigos que primam pela atitude 

ética na profissão de técnico em hospedagem.

Código de ética 
do profissional de 

Turismo
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GLOSSÁRIO

Bem: é o fim visado em cada ação e propósito, pois é por causa dele que 

os homens fazem tudo o mais. Se há, portanto, um fim visado em tudo 

que fazemos, este fim é o bem atingível pela atividade; e se há mais de um, 

estes são os bens atingíveis pela atividade. (ARISTÓTELES, apud GLOCK e 

GOLDIM, 2003).

Cultura: são as práticas, crenças e valores que formam a identidade própria 

de um povo.

Deontologia: consiste no conjunto de regras e princípios que regem a con-

duta de um profissional; uma ciência que estuda os deveres de uma deter-

minada profissão.

Ética: palavra com duas origens possíveis. A primeira é a palavra grega 

éthos, com “e” curto, que pode ser traduzida por costume; a segunda tam-

bém se escreve éthos, porém com “e” longo, que significa propriedade do 

caráter. A primeira é a que serviu de base para a tradução latina Moral, en-

quanto que a segunda é a que, de alguma forma, orienta a utilização atual 

que damos a palavra Ética. Portanto, a ética é a investigação geral sobre 

aquilo que é bom. (MOORE apud GLOCK; GOLDIM, 2003)

Metafísica: significa “além do físico, do material” (meta: além, e física: 

matéria). A Metafísica é uma das principais obras de Aristóteles, mesmo que 

ele nunca tenha utilizado a palavra.

Moral: a palavra Moral tem origem no latim morus, significando os usos e 

costumes. Moral é o conjunto das normas para o agir específico ou concre-

to. A Moral está contida nos códigos que tendem a regulamentar o agir das 

pessoas. Segundo Augusto Comte (1798-1857), “a Moral consiste em fazer 

prevalecer os instintos simpáticos sobre os impulsos egoístas. Entende-se 

por instintos simpáticos aqueles que aproximam o indivíduo dos outros.” 

(ROUX, apud GLOCK; GOLDIM, 2003).

Ontologia : na filosofia, é o estudo da existência ou do ser (verbo). É ba-

sicamente uma maneira de compreender identidades e grupos de identi-

dades, chamados de classes. (disponível em: <http://www.acordapraweb.

com/ontologia-e-ontologias/>).

Realismo: conclui por uma ética universal natural em que as regras éticas 

de bem e mal estão no indivíduo e ele sabe quais são os determinismos, 

aceitando-os e conduzindo sua vida por eles.

Sustentabilidade: significa sobrevivência, entendida como a perenidade 

dos empreendimentos humanos e do planeta. Por isso, o desenvolvimento 

sustentável implica planejar e executar ações – sejam elas de governos ou 

de empresas, sejam elas locais, nacionais ou globais – levando em conta 
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simultaneamente as dimensões econômica, ambiental e social. Mercado 

+ sociedade + recursos ambientais: esta é a chave para a boa governança 

(ALMEIDA, Fernando. Afinal o que é sustentabilidade? Disponível em: 

<http://amanha.terra.com.br/edicoes/184/especial_sustentabilidade.asp>. 

Acesso em: 12 ago. 2008).

Teleologia: termo empregado no século XVIII com o fim de exprimir o 

modo de explicação baseado em causas finais, diferentemente do modo de 

explicação baseado em causas eficientes. Apelamos para a causa final ou 

teleológica quando, ante uma entidade ou processo, perguntamos: “para 

quê?” Apenas o nome é moderno; a própria idéia é antiga, e o que é fun-

damental nela pode encontrar-se já em Platão e Aristóteles. É muito fre-

quente chamar causalismo ao modo de explicação por causas eficientes e 

teleologismo (ou finalismo) ao modo de explicação por causas finais (Voca-

bulário de Filosofia. Disponível em: <http://www.filoinfo.bem-vindo.net/fi-

losofia/modules/lexico/entry.php?entryID=584>. Acesso em: 12 ago. 2008).
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