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RESUMO
A ética estuda o comportamento moral do homem na sociedade e o induz a uma reflexão sobre suas ações, no entanto
na contemporaneidade nota-se de forma significativa uma quantidade bastante elevada de profissionais sem nenhuma
conduta ética, que consequentemente acabam denegrindo tanto suas imagens quanto as das empresas em que trabalham.
Desta forma o presente resumo busca salientar a importância da disciplina de ética, e como excepcionalmente surte
efeito na postura e atitudes do homem diante do meio em que está incluindo, sendo desenvolvido plenamente através de
pesquisas bibliográficas, fazendo uma breve discussão com autores como (Valls,1994),(Vazquez,2007),(Pcn,etica,1997)
que expressam de maneira sucinta o conceito de ética, ética profissional e a disciplina de ética em si, e como
corroboram para a construção de cidadãos íntegros, humanizados e de boas condutas. visando como objetivo abordar as
contribuições do conhecimento sobre ética para a formação da consciência humana e justificando-se pelo grande valor
que tem o profissional humano de boa postura e práticas corretas no seu local de trabalho, uma vez que os resultados
obtidos expõe que a falta de ética profissional é algo que tem ocasionado numerosos desconforto e prejuízos aos
envolvidos, necessitando assim da intervenção éticas feitas nas instituições de ensino através de um estudo aprofundado
sobre esse tema, orientando e moldando o sujeito á primar por princípios e valores, preocupando-se sempre com o bem
comum.
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Introdução
A ética é algo que todos sabem o que é, mas que não sabem explicar quando alguém
pergunta. Sabe-se apenas que a ética está ligada diretamente ao caráter e valores morais do
indivíduo, que reflete nas suas atitudes e formas de condutas na sociedade em que vive. Todavia a
ética passou a ser inseridas nas instituições de ensino, com a finalidade de ensinar ao homem sobre
cidadania, democracia, direitos humanos e princípios. Impulsionando assim a refletir sobre suas
ações.
E notável que o ensino de ética tem sido repassado de maneira errônea ou superficial nas
escolas e instituições de ensino, não dando a devida importância que tem está disciplina para a vida
do sujeito. Na escola por tratar de questões relacionadas passou a contribuir de forma significativa
para a construção do sujeito, com bons princípios e boas condutas que consequentemente fará dele
um adulto de grande caráter.
Desta forma o indivíduo que tem fincado em se valores éticos, tende a ter atitudes virtuosas
preocupando-se sempre com o bem de todos, tornando-se justo e íntegro, agregando esses
conhecimentos tanto na sua vida pessoal quanto profissional. Vários são os benefícios trazidos pela
ética a vida do homem, tornando-se essencial assim para a construção de uma postura profissional
correta, sem egoísmo, autoritarismo ou profissionais preocupados apenas com seus próprios
interesses.
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Assim este resumo expandido tem como objetivos primordiais mostrar a importância da
disciplina ética para a formação de caráter do indivíduo e aborda as contribuições dos
conhecimentos sobre ética para a postura profissional. Sendo a metodologia utilizada apenas
pesquisas bibliográficas, buscando salientar somente o que a de mais valoroso sobre ética.
Definição de Ética
É comum se falar que alguém não tem ética, que uma pessoa não foi ética em uma
determinada atitude realizada, ou que é importante sempre agir com ética. Mas afinal, o que é ética?
Para Valls (2008, p.7) “ética é um tipo de estudo ou reflexão cientifica e filosófica sobre os
costumes e as ações humanas, podendo ser entendida como a própria realização de um tipo de
comportamento”. Desse modo o termo ética assume diferentes significados, conforme o contexto
em que os agentes estão envolvidos lidando moralmente com bem ou mal, certo ou errado.
A ética tem como objeto de estudo o comportamento humano, a forma como o ser humano
se comporta na sociedade, de acordo com sua cultura e ideologias, com a finalidade de estabelecer a
harmonia e garantir a convivência pacifica dos homens dentro da sociedade. Vásquez (2007, p. 23)
corrobora com essa definição ao afirmar que “a ética é a teoria ou ciência do comportamento moral
dos homens em sociedade”. Ou seja, é a ciência de uma forma especifica de comportamento
humano.
O indivíduo não vive sozinho, e todos os atos por ele cometidos não afetam apenas ele
mesmo, mas todos os que estão relacionados a tais atos, diretos ou indiretamente. Assim a ética está
presente na vida humana e em qualquer sociedade, sendo necessário que haja normas, regras e
valores em seu interior. São padrões de comportamentos esses estabelecidos pela sociedade sobre as
determinadas situações, o homem é destinado a viver em sociedade, e para sua sobrevivência em
harmonia no meio social precisou criar esses padrões como justiça, honestidade, responsabilidade,
lealdade e respeito, de acordo com os valores estabelecidos na sua cultura. Nascendo assim o que
chamamos de ética. Chalita (2003, p. 35) afirma:
Falar sobre ética faz com que nos lembremos dos valores mais elevados que conhecemos.
Nobreza de caráter, justiça nas decisões, respeito nos relacionamentos amorosos, de
amizade e profissionais, honestidade, equilíbrio e bondade são apenas algumas das faces
com que se manifesta o que denominamos comportamento ética.

Portanto entre outras razões os princípios junto com as normas que determinam o
comportamento moral do indivíduo, correspondem às necessidades e interesses sociais. Segundo
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Alencastro (1997) “o homem é um ser-no-mundo, que só realiza sua existência no encontro com
outros homens”. Assim toda atitude humana que acarreta na vida do outro, deve ter uma análise
moral.
A Necessidade da Disciplina de Ética nas Instituições de Ensino
As escolas ou as universidades como ambientes de ensino não podem isolar-se dos
acontecimentos que estão fora dela, deve está em constante harmonia entre os ensinos específicos e
externos, ensinando valores ético e morais dentro da sala de aula, impulsionando com que tais
ensinamentos possam refletir na sociedade, pela maneira em que este indivíduo conduzira sua vida,
tornando-se uma pessoa crítica e conhecedora dos seus direitos e deveres para com a sociedade.
O PCN, ética (1997) afirma que a “disciplina ética amplia a visão do aluno para sua própria
capacidade, abolindo o preconceito e a falta de respeito, entendendo a diversidade em meio e
fazendo parte desta se tornando apto a responder por suas atitudes. ”. Assim a ética propicia ao
aluno o conhecimento das regras a serem seguidas, podendo construí-las juntos promovendo rica
experiência moral.
Certamente a ética deve ser posta como disciplina especifica, pois, suas práticas estão
interligadas em toda a nossa vida em todos os ambientes, devendo esses conteúdos ser tratados de
modo integral, como eixos transversais, permeando a formação dos estudantes, estimulando no
sujeito o deve de praticá-la em todos os momentos de sua vida.
A Importância da Disciplina Ética para a Construção da Postura Profissional do Individuo
Vivemos em uma sociedade em que se nota bastante visível a falta de conduta ética em
vários indivíduos e em diversas empresas. Desta forma nesse momento abordaremos sobre a grande
relevância que tem a ética para uma conduta profissional correta, explicitando claramente o que a
ética representa para o homem e qual seu papel para com a sociedade através da construção de
caráter do indivíduo. Valls (2006) corrobora que “através dos conhecimentos recebidos o sujeito
vive de acordo com as regras estabelecidas pela sociedade, buscando assim não o seu bem próprio
mais de todos a sua volta”.
“Sabe-se que a ética profissional e indispensável em qualquer profissão, pois é no fazer e
agir da ação humana que estão interligados”, Oliveira (2012). O fazer remete ao respeito, a
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competência, à eficiência de todos os profissionais que exercem bem a sua profissão. O agir na
mesma conjuntura está referindo-se a conduta profissional, suas atitudes diante de tais situações do
dia a dia no campo profissional.
Todas as profissões devem estar inseridas na ética profissional, mesmo que seja de forma
indireta ou em formas apenas de regimentos ou regras a serem seguidas dentro de um código. Assim
VINCENTIN (2005) faz uma afirmação quanto a isso:
Todas as profissões estão inseridas dentro de um regulamento determinando sua natureza e
demais composições, que abrigam as especificidades de cada área, formando o caráter
normativo ou jurídico. Determina a diferenciação de cada espaço, empresa ou agir entre
profissionais da mesma área, muitas vezes enraizados aos costumes de seu espaço habitual,
que determinaram tais condutas.

Enriquecendo a citação acima, Góes e Santini (2009) fala sobre o código de ética
profissional e da teoria do dever, que está inserida nas relações entre o profissionalismo e a vida em
sociedade. Ressaltando que “ ao referenciar sobre o código de ética o profissional fundamenta
interesses de seus pares ou daqueles que estão relacionados social, política e economicamente”.
Assim a disciplina ética se faz importante para o individuo pois através dela ele se tornara
um profissional com atitudes e posturas éticas voltadas a responsabilidade e comprometimento além
de ações coletivas para o melhor rendimento da empresa. Criando assim uma postura ética que fará
dele mais produtivo e valorizado no seu local de trabalho.
Discussões e Resultados
A partir das ideias abordadas neste trabalho, sobre a ética e suas contribuições. Pode-se
perceber como a ética se faz imprescindível na vida do sujeito, e como ele necessita deste ensino
ético para agir de maneira correta diante do mundo, e do meio em que está inserido. Notou-se
também de maneira clara sobre algumas indagações que o homem não se desenvolve isoladamente,
mas em conjunto, e necessita sempre de um outro alguém para o seu pleno desenvolvimento por
isso tende a criar um ambiente harmonioso.
Assim a ética fica considerada como a orientação dos atos do homem para com a sociedade,
designando os valores que constitui os princípios. Sendo a ética profissional imprescindível para o
bem maior, pois quando chegamos em uma empresa, consultório, escola ou em qualquer lugar
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queremos ser bens recebidos, recepcionados e respeitados. Havendo até em alguns casos a
necessidade de uma ética mais especializada e sistemática pois a falta dela pode causa desequilíbrio
na sociedade.
Desta forma os resultados obtidos por esse trabalho foi que o individuo necessita do ensino
de ética para tornasse um ser correto, e principalmente para ter uma conduta profissional ética,
acarretando em atitudes virtuosas, procurando garantir o bem comum. É a ética tem sido o caminho
justo e adequado para esse benefício de todos, pois os sujeitos que tem essa postura não procuraram
construí seu bem passando por cima das outras pessoas, perseguido ou tendo atitudes egoístas. Mas
prima por eficiência, descrição e respeito. Fazendo assim uma atuação de qualidade no mercado de
trabalho, como um ser atuante na sociedade capaz de respeitar o próximo como também exigir seus
direitos. Sendo este comportamento obtido somente através de uma construção ética que o
indivíduo possui, tornando-se assim fundamental este ensino para a formação de cidadãos de boas
condutas, profissionais humanizados e uma sociedade justa.
Considerações Finais
O presente resumo expandido busca contribui de maneira significativa para mostra a
importância de uma construção ética na formação do indivíduo, conduzindo assim a sua
personalidade e que tipo de cidadão será no meio em que está inserido, sendo anteriormente
ensinados e orientados sobre caráter, respeito, diversidade e amor ao próximo.
Partindo do pressuposto que tudo colabora para construção de sujeitos de bem e correto
diante das suas famílias, empregos e da sociedade como um todo. Resultado assim destes
ensinamentos adquiridos por ele principalmente na escola, através da educação formal, o qual é a
principal responsável pela estrutura da consciência, da vontade e em decorrência da conduta
humana.
Levando em conta as contribuições da ética, para uma ética profissional e em decorrência
ao crescimento no mercado de trabalho, pois um homem que não respeita as pessoas ao seu redor,
não respeita a si próprio. Considerando os códigos ética e morais que carregam após formados
mostrando responsabilidade e respeito com todos.
Mostrando a importância da disciplina ética nas instituições de ensino, não como uma
disciplina ensinada isoladamente, mas também integrada a todas as outras. Pois o homem não se
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constrói isoladamente e sim em constante interação no seu meio social, vivendo os valores,
principio éticos, e a cultura de sua sociedade.
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