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Aula 3 | Ética e globalização

Meta da aula

Evidenciar o papel da Ética no mundo globalizado.

Objetivos da aula

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

1. identificar o que é processo de globalização;

2. avaliar a necessidade do estudo da Ética no mundo globalizado.

  
O tempo presente e a globalização

É comum termos a sensação de que o mundo sempre foi da mesma forma 

como é hoje. Entretanto, o mundo sofre transformações contínuas ao longo 

dos tempos e essas transformações causam diferenças na maneira de viver 

das sociedades. 

Esta sensação que muitas vezes temos se dá, em grande medida, pelo fato 

de não termos tido a experiência com o passado distante. Não há como ter 

esta experiência. Sabemos como as coisas aconteciam no passado distante 

por meio de relatos históricos, mas nossa experiência com o mundo é a do 

mundo presente ou das lembranças do passado recente que presenciamos.

Dessa maneira, é preciso compreender que as condições sob as quais vive-

mos hoje nunca aconteceram em outras épocas da história da humanidade. 

A condição da espécie humana, no século XXI, é o produto de longas trans-

formações, conflitos e acontecimentos. Isso faz com que o nosso tempo 

presente seja único, bem como foram únicos todos os momentos da história 

que vieram antes e os que virão depois de nós.
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Fonte: www.sxc.hu/photo/1119059

Figura 3.1: Achamos que o mundo sempre foi como ele é hoje porque não temos 
experiência do passado remoto.

Você pode estar se perguntando: o que essa introdução sobre a história tem 

a ver com Ética e globalização? Primeiro, é preciso relembrar que a Ética lida 

com os valores, com a ação humana relativa a estes valores. Sendo assim, é 

preciso considerar tanto as diferentes sociedades humanas e seus diferentes 

valores como a própria história de mudança e o estabelecimento destes va-

lores ao longo dos tempos. 

A ligação entre os valores, a Ética e a globalização pode ser resumida da 

seguinte maneira: a globalização é um processo histórico recente, nascido 

no Ocidente, e que vem causando mudanças significativas nos valores das 

culturas em todo o mundo. Para lidar com estas transformações, é preciso 

um esforço ético muito grande.

A globalização talvez seja o maior evento da história recente. E como a Ética 

se refere à ação humana no tempo presente, é fundamental entender este 

processo, para que possamos visualizar quais os desafios que nos são pro-

postos em termos de valores e conduta.
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Globalização

O que você imagina que seja a globalização? Como o próprio nome diz, 

podemos entendê-la como um processo que se estende sobre todo o globo. 

Um pensamento ou uma atitude globalizada é capaz de exercer influência 

sobre o mundo todo. E não apenas sobre a região em que vivemos.

Você pode estar pensando: isso é impossível para pessoas comuns, que 

apenas grandes políticos e personalidades famosas têm o poder de tomar 

decisões que possam ter alguma influência global. No entanto, nós temos 

muitas atitudes em nível global sem mesmo nos darmos conta. Veja alguns 

exemplos:

quando simplesmente fazemos alguma amizade pela internet com al-•	
guém que está em outro país;

quando compramos qualquer produto importado;•	

quando alguém escreve um artigo acadêmico e/ou científico que será •	
publicado em uma revista de circulação internacional;

quando nos vemos na possibilidade de conseguir uma bolsa de estudos •	
em outro país ou mesmo de viajar a lazer;

quando ficamos sabendo em tempo real, pela internet,  rádio ou TV, de •	
algo que está acontecendo em partes distantes do planeta.

Enfim, quando pessoas que estão geograficamente muito distantes conse-

guem interagir de alguma maneira, já podemos dizer que a atitude destas 

pessoas está deixando de ser regional para se tornar global.
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Fonte: www.sxc.hu/photo/739769

Figura 3.2: A internet é uma das mais poderosas ferramentas da globalização!

Mas o que faz do nosso tempo um tempo de globalização? Atitudes globais 

aconteceram no passado também. Se tomarmos o exemplo dos impérios an-

tigos, como, por exemplo, o Império Romano (27 a.C. – 476 d.C.), podemos 

dizer que existia já uma pretensão globalizadora. Os imperadores queriam 

estender todo o seu poderio – as regras políticas, sua cultura e linguagem 

– para todas as partes do mundo. Também sempre existiram pessoas que 

escreveram livros ou produziram obras de arte ou ciência, que estavam vol-

tadas a toda a humanidade. Essas pessoas já não faziam parte do processo 

de globalização? 

A resposta para essa pergunta é simples. O processo de globalização não se 

refere exatamente ao fato de, em um dado momento da história, terem existi-

do pessoas que pensassem de maneira mais universal, mas sim ao fato de, em 

um dado momento, existirem condições – condições políticas, econômicas e 

tecnológicas que tornariam possível que pessoas e culturas interagissem glo-

balmente de maneira muito rápida e simultaneamente (ao mesmo tempo). 

As revoluções tecnológicas e políticas realizadas, sobretudo na segunda me-

tade do século XX, proporcionaram uma mudança nunca antes vista quanto 

à possibilidade de interação entre as pessoas. Vamos tomar como exemplos: 
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Você pode ajudar a salvar 
o planeta!

Como você já viu, ações 
globalizadas podem ser 
feitas por pessoas comuns, 
como eu e você. Um bom 
exemplo é a questão do 
aquecimento global e os 
riscos que nosso planeta 
corre. Para diminuir 
esses efeitos nocivos 
que causamos ao meio 
ambiente, existem várias 
atitudes que podem ser 
tomadas no dia a dia. E 
essas atitudes são simples e 
podem ser feitas por cada 
um de nós. Acesse o link a 
seguir e veja: 
http://www.estadao.com.
br/especiais/as-acoes-
diarias-que-salvam-o-
planeta,19069.htm

Mídias 
integradas



e-Tec BrasilAula 3 | Ética e globalização 45

o telefone celular;•	

o computador;•	

o acesso e a expansão da mídia (televisor, rádio, sistemas de satélites, •	
internet);

as viagens aéreas comerciais;•	

o fim da guerra fria que separava diretamente o Ocidente do Oriente;•	

a união de países em blocos comerciais (Mercosul, Nafta);•	

a fusão de empresas em blocos empresariais;•	

o estabelecimento de direitos humanos universais. •	
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Fonte: www.sxc.hu/photo/1162503

Figura 3.3: A expansão da mídia fez parte da revolução tecnológica que permitiu a 
aceleração dos processos de comunicação e a própria globalização!
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Estes e outros acontecimentos criaram possibilidades de interação entre pes-

soas, influências entre culturas e comércio de produtos antes inexistentes.

A globalização é, portanto, o conjunto de tecnologias e políticas nascidas na 

segunda metade do século XX, que promoveu a aproximação e influência 

entre pessoas, culturas, empresas e nações.  E esse é um processo que não 

para! O acesso às tecnologias “globalizantes”, bem como a adoção de polí-

ticas cada vez mais globais, como as que se referem à preservação do meio 

ambiente, tem crescido progressivamente. Ou seja, estamos tendendo a nos 

tornar cada vez mais “globalizados”. 

Também é importante ressaltar que o processo de globalização é  fruto da 

necessidade de expansão comercial das potências econômicas do Ocidente. 

Esse processo está intimamente ligado ao sistema capitalista de produção, 

sistema este que visa sempre ao lucro e ao acúmulo de capital. 

Atividade 1 

Atende ao Objetivo 1

Quais são as características do processo de globalização?

O desafio da Ética no mundo globalizado

Como você viu, o mundo globalizado caracteriza-se pelo crescente contato 

entre pessoas, culturas, economias e governos. Este contato exige um acom-

panhamento ético adequado, pois é preciso que os valores de cada cultura 

– sua tradição, religião e modo de viver – sejam respeitados. 

Quando acontece uma aproximação entre culturas diferentes, ocorrem dois 

movimentos inevitáveis: 

o primeiro é o enriquecimento das mesmas por meio das novidades que •	
uma tem a oferecer à outra; 

Capital
Existem várias definições 
para capital e quase todas 
ligadas à  economia: 
posses, em forma de 
dinheiro ou bens; valor 
que é posto  para render 
juros; valor acumulado com 
o objetivo de gerar mais 
valores.

Glossário
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o segundo é o conflito de valores que ocorre quando algo tido como •	
bom e certo para uma é  tomado como errado pela outra. 

Na segunda aula, você viu que os valores variam de acordo com o tempo e 

com a história das sociedades. Aqui, o que queremos apontar é que, durante 

milhares de anos, nunca houve uma possibilidade de aproximação e influência 

tão intensa entre os povos quanto àquela que ocorre atualmente. Admitir que 

os valores possam variar é diferente de conviver com a variação destes valores.

Para que esta explicação fique mais clara, vamos partir de um fato que mos-

tra uma diferença cultural e depois imaginar, na prática, a dificuldade de 

conviver com esta diferença. O fato é o seguinte: entre as mulheres de reli-

gião islâmica é tradição cobrir todo o corpo com uma vestimenta chamada 

de burca. Esse tipo de roupa só deixa o rosto da mulher à mostra e faz parte 

do costume religioso dos islâmicos. Você pode discordar ou concordar com 

esse costume, mas, por enquanto, é somente uma questão de saber que, 

para as mulheres islâmicas, o modo de se vestir é diferente. 

Agora vamos imaginar uma situação em que as culturas “se tocam” e é 

necessário o convívio e o respeito direto com esse tipo de diferença. Imagine 

que sua irmã ou mãe se convertesse ao islamismo e decidisse usar a burca 

como uma islâmica tradicional... Seria fácil conviver com uma pessoa próxima 

que adota um costume religioso tão diferente dos padrões do Ocidente? 

A globalização, ao permitir o maior 

contato entre as diferenças, exige 

que se compreenda a necessidade 

de respeito e tolerância aos valores 

de culturas distintas. Isso porque ne-

nhuma cultura tem o direito de ten-

tar anular as demais, já que todas as 

culturas são igualmente legítimas. 

Por mais que nós, pertencentes a uma 

mesma cultura, tenhamos muitas coi-

sas em comum, também temos ma-

neiras distintas de entender o mundo. 

Quando a base cultural é diferente, as 

diferenças em termos de valores e tra-

dições podem ser muito grandes. 
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Fonte: www.sxc.hu/photo/842888

Figura 3.4: A burca é um costume de  
alguns países islâmicos.
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Fonte: www.sxc.hu/photo/920910
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Fonte: www.sxc.hu/photo/339678

Figura 3.5: Culturas diferentes podem produzir valores e tradições bem diferentes!

Quando a Ética tem como objeto os valores de uma única cultura, a sua 

aplicação é mais simples, pois aquilo que é considerado certo e errado sofre 

uma variação menor. No entanto, quando existem vários sistemas morais 

envolvidos, o agir ético torna-se mais complexo.  

A Ética deve buscar valores comuns entre as culturas e propor novas condu-

tas que consigam atender a diferentes costumes. É preciso que sejam feitos 

acordos para que as diferenças possam ser toleradas e, com o tempo, pos-

sam conduzir a um convívio que pode até gerar valores morais comuns. 

Figura 3.6: A Ética criando 
e identificando as lingua-
gens comuns pelas quais 
as diferenças culturais po-
dem se relacionar. Uma das 
maiores funções da Ética 
no mundo globalizado é a 
de criar “lugares comuns”, 
onde as várias diferenças 
culturais possam se rela-
cionar. No caso do gráfico, 
esse lugar é representado 
pela estrela, que se encon-
tra na área comum a todos 
os círculos. O nome dessa 
estrela poderia muito bem 
ser “compaixão”, já que 
a compaixão é um valor 
existente em todas as qua-

tro grandes religiões representadas no gráfico.
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Sem a preocupação ética dentro de um mundo cada vez mais globalizado, 

a tendência é que surjam conflitos e intolerâncias referentes ao contato de 

tradições diversas. O diálogo entre as culturas deve acontecer na busca por 

uma linguagem moral comum. Devemos buscar valores que façam sentido 

tanto para um islâmico do Paquistão, quanto para um budista do Tibet, 

quanto para um cristão brasileiro. 

Podemos considerar a Declaração Universal dos Direitos Humanos como um 

exemplo de construção de um código comum de regras que visa ao respeito 

a qualquer pessoa, independentemente de sua cultura. Nela está presente 

uma série de valores que é aceita de maneira comum pelas mais diversas 

culturas existentes.

Atividade 2 

Atende ao Objetivo 2

Por que podemos dizer que o processo de globalização deve ser guiado pela 

Ética?

 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos

Selecionamos o trecho inicial da Declaração Universal dos Direitos 

do Homem. O fragmento selecionado cita cinco dos 30 artigos que 

compõem a declaração. 

“DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS 

Adotada e proclamada pela resolução 217 A (III) da  Assembléia 

Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.
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Preâmbulo

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos 

os membros da família humana e de seus direitos iguais e inaliená-

veis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, 

Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos huma-

nos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da 

Humanidade e que o advento de um mundo em que os homens 

gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de vive-

rem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a 

mais alta aspiração do homem comum, 

Considerando essencial que os direitos humanos sejam protegidos 

pelo Estado de Direito, para que o homem não seja compelido, 

como último recurso, à rebelião contra tirania e a opressão, 

Considerando essencial promover o desenvolvimento de relações 

amistosas entre as nações,

Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na 

Carta, sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e 

no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos dos homens 

e das mulheres, e que decidiram promover o progresso social e 

melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla,

Considerando que os Estados-Membros se comprometeram a de-

senvolver, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito uni-

versal aos direitos humanos e liberdades fundamentais e a obser-

vância desses direitos e liberdades,

Considerando que uma compreensão comum desses direitos e li-

berdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento 

desse compromisso,

A Assembléia  Geral proclama 

A presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o 

ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações,  
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com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, 

tendo sempre em mente esta Declaração, se esforce, através do 

ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos 

e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de caráter 

nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e 

a sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos 

próprios Estados-Membros, quanto entre os povos dos territórios 

sob sua jurisdição.    

Artigo I 

Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 

São dotadas de razão  e consciência e devem agir em relação umas 

às outras com espírito de fraternidade. 

Artigo II 

Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 

estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espé-

cie, seja de raça, cor, sexo, língua,  religião, opinião política ou de 

outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou 

qualquer outra condição. 

Artigo III 

Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.

Artigo IV 

Ninguém será mantido em escravidão ou servidão, a escravidão e o 

tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. 

Artigo V 

Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo 

cruel, desumano ou degradante.”
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Atividade 3

Atende ao Objetivo 2 

Qual dos artigos citados da Declaração Universal dos Direitos Humanos você 

julga como o mais universal e o mais comum a todos? Justifique.

Conclusão 

Nesta aula, vimos como o processo de globalização marca o final do século 

XX e como ele possibilita uma aproximação cada vez maior entre as diferen-

tes culturas. Vimos como a Ética desempenha um papel fundamental neste 

processo, permitindo a criação de relações pacíficas entre as diferenças, isso 

na medida em que busca uma harmonização entre os valores pertencentes 

a cada comunidade humana. 

Resumo

A globalização é um processo histórico recente, nascido do desenvolvimento 

político e tecnológico, bem como das necessidades comerciais das potências 

econômicas ocidentais.

A globalização requer a Ética porque coloca vários valores morais de culturas 

diversas em maior contato. Sendo assim, é necessário assumir condutas que 

consigam lidar bem com essa diferença de valores, ou seja, condutas éticas.

Pensamentos e tendências globais já existiram em impérios antigos, mas a 

globalização se diferencia pela grande velocidade de troca de informações, 

mercadorias e serviços.

A globalização tem gerado cada vez mais a consciência de cidadania global, 

ou seja, de cuidado com o planeta.
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Informação sobre a próxima aula 

Na próxima aula, faremos uma análise da aplicação da Ética dentro do mundo do 

trabalho. Aquilo que de maneira comum é denominado “Ética profissional”.

Respostas das atividades 

Atividade 1

O processo de globalização é caracterizado pelo crescente desenvolvimento 

de tecnologias e políticas que visam a uma interação muito rápida entre cul-

turas, pessoas, empresas e governos. Este processo nasceu da necessidade 

de expansão comercial das potências econômicas ocidentais e mostrou-se 

evidente sobretudo a partir da segunda metade do século XX.

Atividade 2

Porque a globalização tem como consequência direta o contato entre cultu-

ras e valores diferentes, que precisam encontrar um convívio enriquecedor 

e pacífico. A Ética é necessária nesse processo, pois é capaz de encontrar 

valores comuns e de estabelecer acordos e condutas que respeitem as dife-

renças culturais.

Atividade 3

O artigo segundo, porque ele é um direito a ter direitos! De nada adianta-

riam todos os outros 29 direitos se não houvesse um deles, o segundo, que 

garantisse esses direitos a todos os seres humanos indistintamente. 
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