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Conduta humana
fundamentada na ética
Nesta aula, abordaremos a ética como base para a
conduta do homem, individualmente, nas
organizações em que trabalha ou nos grupos sociais
aos quais pertence.
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A conduta ética
 Você já observou que há situações em que se faz necessária a orientação
quanto às roupas adequadas para situações especiais no cotidiano, no
ambiente de trabalho e no culto religioso;
 No nosso país, não há penalidades legais implícitas, mas existem punições
sociais expressas pela rejeição do grupo;
 Em outros países, o desrespeito às normas de conduta simples como o
uso de vestimentas específicas ferem os princípios religiosos e, neste caso
existe a punição pela lei;
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A conduta ética
 Neste sentido, vale ressaltar que a conduta humana deve respeitar
normas implícitas no convívio ou explícitas em manuais, códigos ou na lei;
 A palavra “etiqueta” traz este conceito, pois trata-se do respeito à ética
em situações específicas do convívio, como por exemplo à mesa, durante
as refeições; numa cerimônia religiosa; num evento político.
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Os dilemas pessoais e profissionais
que enfrentamos
• Por exemplo, o que dizer de um advogado que deve defender um
criminoso?
• Um contador que, mesmo sabendo das atividades ilícitas de seu cliente,
tenha que lhe prestar serviço?
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Os interesses pessoais
• Para Srour (2011, p. 41), interesses são “fatores tão valiosos para os agentes
sociais que eles se mobilizam para satisfazê-los e defendê-los”;
• O problema começa quando os interesses pessoais encontram-se no limite do
egoísmo e da ganância;
• Exemplo: Fraude de 65 bilhões de dólares conduzida por Bernard Madoff;
• A pirâmide de investimentos que ele criou consistia em usar o dinheiro de novos
aplicadores para remunerar os antigos;
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Os interesses pessoais
• À medida que cada um olha somente para seus interesses pessoais, criase um círculo vicioso e todos perdem. Veja como a conduta ética
permeia vários aspectos do nosso cotidiano exigindo reflexões
constantes;
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Decisões éticas e antiéticas na história
da humanidade
• A história da humanidade revela situações baseadas em decisões
antiéticas que ao longo do tempo foram corrigidas:
1. Ao declarar que a Terra se move em torno do Sol e não o inverso, Galileu
Galilei desafiou a Igreja Católica;
• Somente no Século XX, a Igreja Católica por meio do Papa João Paulo II se
retratou publicamente, assumindo o erro por esta condenação.
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Pesquisas científicas
• Em 1996, pesquisadores escoceses surpreenderam o mundo com o
resultado da primeira experiência de clonagem de animais: nascia a ovelha
batizada como “Dolly”;
• Produzir artificialmente um ser vivo tornou-se objeto de polêmicas entre
religiosos, políticos e movimentos sociais em diversos países;
• Pesquisas com células tronco nos levam a crer na esperança de cura para
doenças como diabetes, esclerose, Alzheimer, distrofia muscular e
Parkinson;
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Pesquisas científicas
• Não se pode realizar procedimentos médicos sem a anuência do paciente.
A ética se faz presente na condução de situações como esta já que há
grupos de pessoas incapazes de decisão como crianças e pacientes de
hospitais psiquiátricos;
• Entram em cena a consciência ética do ser humano e do profissional
fundamentada nos valores do indivíduo que toma a decisão e nos deveres
profissionais éticos esclarecidos;
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Internet com ética
• Você faz parte de redes sociais como Orkut, Facebook ou Linkedin? Se a resposta
for afirmativa, você sabe quantas mudanças ocorreram nestes espaços virtuais
buscando oferecer alguma privacidade aos seus participantes;
• Os usuários da internet consomem a informação quando quiserem e a utilizam da
maneira que desejarem;
• 3 Vs: volume, velocidade e variedade;
• O fato é que não é possível haver um controle 100% efetivo sobre o que acontece
no ambiente virtual. Dependemos da consciência ética das pessoas que nele
navegam para que seu uso seja feito para o bem comum;
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Internet com ética
• A moral do oportunismo se instala e a conduta antiética é justificada pela
necessidade do suprimento de necessidades básicas do ser humano. Esta
conduta se justifica?
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A conduta cidadã
Nesta aula, vamos abordar a conduta de cada cidadão em relação aos
seus direitos e deveres para com à coletividade a que faz parte.
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Evolução do conceito de cidadania
• O termo cidadania indica aquele que habita uma cidade (civitas) e dizia respeito à
sua atuação efetiva o que significava dizer que nem todos eram cidadãos, mas
somente aqueles que usufruíam de privilégios em determinadas classes sociais;
• Conceito, naquela época excluía mulheres, crianças e escravos e incluía somente os
homens totalmente livres;
• Na Roma Antiga, cidadania estava relacionada ao exercício de direitos políticos, civis
e religiosos atribuída somente aos patrícios (homens livres, descendentes dos
fundadores da cidade);
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Evolução do conceito de cidadania
• Negada aos plebeus (descendentes de estrangeiros) assim como aos
escravos (todos aqueles que não saldavam suas dívidas, os traidores e os
prisioneiros de guerra);
• Com a queda do Império Romano e o início da Idade Média, as relações
entre o cidadão e o Estado passaram a ser controladas pela Igreja
Católica e com o Feudalismo, a vassalagem estabeleceu uma relação
intensa de dependência do camponês;
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Evolução do conceito de cidadania
• Queda da Bastilha (Revolução Francesa), alterou o quadro político
daquele país e foi um marco na instauração de um Estado democrático
voltado para os interesses de todos os cidadãos e um exemplo seguido
por outros países;
• “um status jurídico e político mediante o qual o cidadão adquire direitos
civis, políticos e sociais; e deveres (pagar impostos, votar, cumprir as leis)
relativos a uma coletividade política, além da possibilidade de participar
na vida coletiva do Estado. Esta possibilidade surge do princípio
democrático da soberania popular.”
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Evolução do conceito de cidadania
• Movimentos populares como a Ação Cidadania Contra a Miséria e pela
Vida, liderado por Betinho e a ação dos “caras pintadas” que incentivou o
impeachment do Presidente Fernando Collor de Mello são exemplos do
exercício destes direitos;
• Outro exemplo é o recolhimento correto dos impostos que deve ser feito
por todos os cidadãos da mesma maneira que devem contribuir para a
manutenção da segurança e do patrimônio público
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Evolução do conceito de cidadania
• A cidadania empresarial está presente quando uma organização oferece
aos seus funcionários mais do que prevê a lei, como no caso de berçário,
creche, assistência médica extensiva a familiares, integração de pessoas
com deficiência ao ambiente de trabalho e promoção de seu
relacionamento saudável com os colegas;
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Atividade de Aprendizagem
• Observe a conduta das pessoas que você conhece (a sua própria,
inclusive!) e analise se todos estão praticando plenamente a cidadania
no sentido de exercer o direito à gestão pública seja de seu município,
seu estado ou do nosso país;
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Atividade de Complementar
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Atividade de Complementar
 Pesquise, identifique e explique 4 desvios éticos cometidos numa
organização nas mais diversas áreas.
 Em que medida é válido colocar em risco seres vivos ou mesmo colocálos em risco para se desenvolver pesquisas científicas?
 Observe quantos experimentos são feitos e relacione seus benefícios
comparando-os com os riscos que apresentam;
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