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APRESENTAÇÃO 

 

“PONTO DE EQUILÍBRIO VIVENCIAL” 

 

Permitir a todos, independentemente de idade, grau de escolaridade ou 

origem familiar, a chance de não desperdiçar as oportunidades que a vida lhes 

proporciona. 

É muito comum no dia a dia vermos pessoas perderem tudo o que tem ou que 

poderiam ter tido por falta de conhecimento vivencial. 

É praticamente impossível viver em uma família na qual o pai é advogado e a 

mãe é médica, sem absorver naturalmente conhecimentos básicos destas duas 

matérias, no entanto, é humanamente impossível, termos sob o mesmo teto durante 

nossa criação, dentre nossos familiares, treze profissionais de áreas diferentes para 

nos transmitir experiências vivenciais. 

É triste vermos jovens de boa aparência que por virem de famílias humildes, 

desperdiçam a juventude e também todas as oportunidades que a vida lhes deu, por 

não ter os mínimos conhecimentos de etiquetas e comportamentos, fatos que 

também, muitas vezes os excluem do mercado de trabalho, já que procuram 

emprego com a roupa errada, não sabem se portar em uma entrevista e não tem 

também, equilíbrio emocional para transmitir segurança ao contratante. 

Estes problemas afetam ambos os sexos e todas as idades, já que nunca é 

tarde para se aprender, e infelizmente, a vida, às vezes, não nos proporciona uma 

nova oportunidade de causar uma primeira boa impressão. 

Através destes cursos, damos aos participantes, conhecimentos básicos de 

treze matérias, melhor preparando-os a nosso ver, para uma vida familiar 

harmoniosa, sucesso e reconhecimento em suas atividades profissionais e assim, 

entendemos que os cursos poderão fazer toda a diferença e possibilitar uma vida 

mais feliz. 
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MISSÃO DO ELO SOCIAL 

 

Somos uma Organização Não Governamental (ONG), de iniciativa privada, 

com atividades voltadas a combater a desigualdade social e amenizar a 

criminalidade, atuando também no combate a corrupção, omissão e inoperância de 

nossos órgãos fiscalizadores. Oferecemos suporte de cidadania, 

independentemente de quem seja o cidadão, pois entendemos não existir governo 

ruim para povo politicamente organizado. 

Preparamos através de cursos específicos os membros integrantes de nossas 

diretorias e também ministramos cursos e treinamentos para e capacitação e 

aperfeiçoamento de líderes comunitários. 

Não aceitamos verbas públicas para manter nossos objetivos sociais, já que 

entendemos ser praticamente impossível manter independência do governo, 

combatendo a corrupção, omissão e negligência, tendo as atividades custeadas pelo 

mesmo. Apresentar de forma inovadora, soluções para problemas sociais até então 

insolúveis politicamente. Socializar as crianças e os jovens para que no futuro não 

tenhamos que ressocializar os adultos.  

 

APRESENTAÇÃO DA CESB - CONFEDERAÇÃO DO ELO SOCIAL BRASIL 

 

O Elo Social visa, no geral, implantar um modelo padrão de comportamento em 

nosso país, substituindo tudo que não funcionou no passado e não funciona no 

presente, com técnicas vivenciais e profissionalizantes que hoje fazem sucesso no 

resto do mundo. 

O Brasil não é mais o País do Futuro como se falava há muitos anos, é o país do 

presente e o presente é agora.  

Vamos “Passar o Brasil a Limpo” já... pois este é o nosso lema. 

Se podemos, por que não fazemos? Porque não nos espelhamos nos melhores, ao 

invés de ficarmos o tempo todo nos reportando aos piores? 
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Ser melhor não é mérito para ninguém, o mérito está em caminhar em direção ao 

melhor 

“O mal sempre teve e sempre terá mais força do que o bem, só não tem mais é 

resultados” (Dr. Leno 18/03/1993).                                                       

O Elo Social foi idealizado pelo Dr. Leno dos Santos Teixeira em 27 de fevereiro de 

1993, resultado da reunião de um grupo formado por Médicos, Psicólogos, 

Economistas, Advogados, Oficiais do Corpo de Bombeiros, Esteticistas, 

Nutricionistas, Teólogos, Sexólogos, Administradores e Empresários. 

A partir de então, através de reuniões semanais, passou a desenvolver o perfil do 

projeto, que inicialmente enveredou pelo campo vivencial, basicamente enfocando a 

queda alarmante da qualidade do ser humano e a falência da família como um todo. 

Desta forma, priorizou seus objetivos na transformação: “o homem em um bom filho, 

bom marido e bom pai; e a mulher em boa filha, boa esposa e boa mãe”. Desta feita, 

todas as forças do projeto estavam voltadas para a área vivencial. 

Com a evolução do trabalho, constatou-se a necessidade de desenvolver, além das 

técnicas vivenciais, um trabalho voltado ao resgate da cidadania, despido de 

pretensões políticas partidárias e assim, criando-se o curso de AMS – Agente do 

Mérito Social. 

“Para que o mal triunfe, basta que os homens bons cruzem os braços” (Edmund 

Burke). 

 

OBJETIVO DO CURSO 

 

O objetivo deste curso é levar informações ao público alvo para que todos 

possam fazer escolhas mais assertivas para suas vidas, trazendo luz às suas 

consciências, e para um bem-estar melhor. 

O conhecimento e o autoconhecimento são ferramentas poderosas para nos 

tornarmos pessoas melhores e para não cairmos nas emboscadas da vida. 
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A vida nos oferece muitas oportunidades e precisamos estar atentos, de olhos 

bem abertos para desfrutarmos dela com responsabilidade, respeito, amor, carinho, 

cumplicidade, lealdade e saúde. 

As oportunidades são para todos, porém, somente alguns tem discernimento 

para ver e ouvir, e assim, acordar para aproveitá-las. 

 

 

 

MÓDULO 01 

Explanação 1h45min 
 

 

1. OBJETIVO DO CURSO DE ÉTICA 

 

Este curso tem por objetivo elucidar sua forma de ver e agir perante a 

sociedade e os acontecimentos à sua volta. Estabelecer um marco conceitual, a 

partir de exemplos, definições e informações sobre Conduta Ética e Moral. 

Repassar informações específicas, de maneira dinâmica, intercalando textos, 

imagens e vídeos, com a finalidade de capacitá-lo a entender, e “não somente” a 

diferenciar o certo do errado, mas também, esclarecer sobre normas pertinentes que 

regulam a sua conduta. 

Fornecer orientações para que você possa observar e conviver 

cotidianamente com a ética política e responsabilidade solidária e humana, no 

âmbito profissional, familiar e social comunitário. Finalmente, construir seus valores 

morais, que irão determinar suas atitudes na convivência em sociedade. 

 

1.2. DEFINIÇÃO DE ÉTICA 

 

ÉTICA (do Grego “ethos” significa: modo de ser ou caráter). 

A questão central da Ética é o modo de como devemos agir perante o outro. É 

um eterno pensar, refletir e construir. Trata da reflexão de VALORES e normas para 
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orientação da conduta humana que é a filosofia da MORAL, (do latim “morales” 

significa: costumes) que são REGRAS, tabus e convenções estabelecidas por cada 

sociedade nas suas ações e os seus julgamentos sobre o que é moral ou imoral, 

certo ou errado. 

A Moral possui abrangência maior que ética, é a "ciências do espírito", 

contempla todas as manifestações que não são expressamente físicas no ser 

humano. Apresentamo-nos conforme a ética que seguimos e os valores que 

praticamos. 

 As pessoas não nascem boas ou ruins, mesmo tendo influência dos pais, da 

escola e do convívio com outras pessoas, de fato, é a sociedade que educa. Por 

esse motivo, criou-se um conjunto de princípios e normas para orientar a conduta do 

indivíduo, mediante a necessidade de se fazer uma escolha difícil, desagradável e 

que implica um princípio moral que possa afetar terceiros. Sendo assim, a teoria, a 

prática e a moral, é que definem o que se quer, o que se pode e o que se deve 

fazer. 

 

Figura 1- Ética Profissional 

 
Fonte: COOKIE. 
 
 

É ser bom, conforme comportamento definido socialmente de acordo com a 

cultura de regras morais que cada sociedade possui. É tratar os outros como 

gostaríamos que nos tratassem: com justiça e equidade. 

 Figura 2 – Gentileza e generosidade. 

 

“A consciência é o melhor livro de 

moral e o que menos se consulta” 

(Blaise Pascal) 
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Fonte: JORNAL. ECUESTA. 
 

 

1.3. ANTIÉTICO OU AÉTICO 

 
 

O significado de Antiético é o que se opõe à ética. Antiético está relacionado 

com o que é contrário aos valores que regem um grupo, uma pessoa ou uma 

sociedade. Antiético é sinônimo de aético e antônimo de ético. 

Por exemplo: 

“Seu comportamento antiético foi o motivo de sua demissão da empresa.” 

“Não acredito que ela tenha tido uma conduta antiética desta gravidade.” 

Antiético é tudo aquilo que se opõe aos motivos e razões que provocam, 

mudam ou orientam o modo de agir dos seres humanos, por meio de seus valores 

morais. 

Ser antiético é quebrar as barreiras da ética – é infringir as regras de 

convivência social, rompendo valores que têm importância para as pessoas, o que 

significa que de algum modo não se respeita a necessidade do coletivo, mas 

somente visando a sua. 

Antiético é aquele comportamento que foge às normas de boa conduta, que 

se difere do que é classificado como socialmente correto. Por isso, entende-se como 

comportamento antiético aquele que resulta da falta de ética ou de uma 

transgressão das normas determinadas em um código ético. 

São exemplos antiéticos que podem ser encontrados facilmente na sociedade: 

 Ter o costume de furar a fila; 

 Adquirir produtos piratas ou que são frutos de roubo; 

 Não devolver um objeto que foi pego emprestado; 

“Que não saiba a tua esquerda, 

o que faz a tua direita”. 

(Mateus 6: 1-18) 
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 Agir de modo grosseiro e ofensivo; 

 Sonegar impostos; 

 Jogar lixo em local incorreto ou de maneira inapropriada; 

 Obter vantagens em cima do sofrimento do próximo. 

A antiética no trabalho também é amplamente discutida, afinal este tipo de 

atitude vem motivando um número elevado de demissões. São alguns exemplos de 

comportamentos considerados antiéticos no ambiente profissional: 

1. Impontualidade; 

2. Postura antiética: (Falar mal da empresa, colega, chefe, passar informações 

sigilosas da empresa para o concorrente, etc.); 

3. Apresentação inadequada (trajes que não são compatíveis com o negócio e a 

cultura da empresa); 

4. Fofocas, Mentiras; 

5. Uso do tempo de trabalho para fins pessoais; 

6. Assédio moral e sexual; 

7. Desequilíbrio emocional; 

8. Manifestação de intimidade e afetividade excessiva. 

Existe uma dúvida sobre se antiético e imoral são termos de mesmo 

significado. Na realidade, seus termos de origem – ética e moral, respectivamente – 

apresentam conceitos distintos. A ética está relacionada com os valores morais que 

auxiliam e orientam o comportamento humano quando em sociedade. Já a moral 

está associada com os costumes, regras, tabus e convenções que estão 

estabelecidos em cada sociedade. 

 

Figura 3- Dormir no trabalho é antiético. 

 
 Fonte: B2MIDIA. 

“Dormir no trabalho não é legal. A 

ética deve estar sempre presente 

em suas atitudes”. 

 

 



12 
 

Intervalo de15min 
 

 

MÓDULO 02 
 
Explanação 2 horas 

 

 

1.4. ÉTICA MORAL, IMORAL, AMORAL 

 

O homem, desde a criação à evolução, possui em si, seguimentos que na 

verdade deveria usa como base da existência, princípios éticos, para ter uma vida 

repleta de sentidos e verdades. A ética é fundamentada em ações morais, mas pela 

razão do ser, já a moral tem como sentido os costumes e hábitos recebidos. 

 

1.5. MORAL 

 

É a “ciência dos costumes”, são REGRAS que o indivíduo adquiri por meio da 

tradição, da cultura, do cotidiano e da educação, que serve para orientar o 

comportamento no convício em um determinado grupo social. Senso universal de 

justiça e consciência, podendo variar de acordo o meio social ou o tempo em que se 

vive, e, que requer três elementos: conhecimento, vontade e consciência. 

 

 Figura 4- Auxiliando uma senhora a atravessar a rua. 

 

 Fonte: ST2. DEPOSITPHOTOS.COM/1526816/12269. 

“Trate um idoso da mesma 

forma que gostaria de ser 

tratado quando for um deles”. 
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1.6.  IMORAL (DO LATIM: “IMMORALIS” – IN- NÃO +“MORALIS” -COSTUMES). 

 

É tudo que contraria a moral, que são as regras vigentes em uma sociedade 

ou estabelecida por um indivíduo para uso próprio. Ou seja, ser sem pudor, 

devasso, indecente ou desonesto.  Usar as leis para proteger corruptos ou em 

benefício próprio, é imoral. 

Figura 5 –Com a política vivendo o auge da imoralidade... 

 

Fonte: UCHO. INFO. 

1.7. AMORAL DO LATIM “MORALIS”, MAS ACOMPANHADO DO PREFIXO 

GREGO NEGATIVO “A”. 

É o desconhecimento da moral, portanto, não leva em consideração preceitos 

morais, que não se opõe e nem concorda, ou seja, não tem discernimento de 

moralidade, é neutro no que se refere as regras morais.  

 

Figura 6 – Todo mundo acha que ateus são imorais. 

 
Fonte: HYPENSCIENE.  
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Em pesquisa realizada por uma equipe internacional de cientistas, com a 

participação dos psicólogos Adam Cohen e Jordan Moon, da Universidade Estadual 

do Arizona, onde 3.256 pessoas de 13 países diferentes participaram, estudos 

analisados comprovaram o que é chamado de “desconfiança moral” dos ateus, um 

preconceito existente em todo o mundo. O estudo mostrou que o preconceito existe 

não apenas entre pessoas religiosas, mas principalmente entre os próprios ateus, 

em países tanto religiosos como seculares.  

 

A pesquisa concluiu que, embora em todos os tempos a religião tenha 

representado um papel significativo em constantes conflitos, guerras, ataques 

terroristas e extermínios de pessoas, muitos ainda continuam a relacioná-la à 

moralidade.  

 

Os psicólogos envolvidos no estudo afirmam que “o ateísmo raramente é a 

única informação conhecida sobre as pessoas com quem interagimos. É possível 

que, quando incluído na informação social que os indivíduos coletam naturalmente, 

o ateísmo será percebido como menos indicativo de comportamento imoral”. 

 

1.8. ÉTICA SOLIDÁRIA (RESPEITO MÚTUO, DIALOGO E JUSTIÇA) 

 

É atuar democraticamente contra injustiças e injúrias que outros estejam 

sofrendo, o socorro aos necessitados, não é somente uma virtude cristã, mas 

também uma virtude social, de exercício da cidadania participando do espaço e da 

vida do outro. 

No esporte, por exemplo, desde as primeiras olimpíadas da era moderna de 

1896, é aplicado, Fair Play (jogo justo), jogo limpo, que respeita as regras da ética 

de modo solidário, é uma maneira de ser que implica honestidade, lealdade e 

companheirismo diante de um comportamento desleal. Busca promover uma 

mobilização em prol do comportamento e do pensamento ético e assistencial entre 

os envolvidos.  

Diante disso, vê-se que o mais importante é o prazer da prática do esporte, é 

a existência de um adversário, o que implica numa necessidade do outro e num 
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respeito mútuo, uma vez que, sem o adversário, a prática do esporte torna-se 

impossível. Do mesmo modo, é importante viver em uma sociedade solidária, justa, 

igualitária, que tenha laços entre os indivíduos, que não sejam egoístas. 

 

Figura 7- Ajudar o irmão 

 
 Fonte: AGENDAESPIRITABRASIL. 
 
 

1.9.  RESPEITO MÚTUO 

 

Tratar as pessoas com dignidade é o principal compromisso ético que todo 

ser humano deve assumir. Desenvolve-se o respeito mútuo quando se procura 

entender o ponto de vista do outro, mesmo que não esteja de acordo com seus 

princípios e teorias.  

Quando o olhar é individualista, aumenta o sentimento de que, “querer é 

poder”, e nesse momento nasce a intolerância que gera a violência sobre os “fora do 

padrão idealizado”. Respeito mútuo ameniza conflitos e contribui para a paz entre as 

pessoas. 

Neste contexto se configura a empatia, que é a capacidade de colocar-se no 

lugar do outro, aprendendo a perceber quais são seus sentimentos, problemas e 

necessidades. Isso se consegue ouvindo ativamente as pessoas, assimilando suas 

emoções, para assim construir uma relação de compreensão e proximidade. 

Tal virtude requer que nos afastemos do nosso “eu”, para que possamos 

refletir a partir da visão do outro, cuja compreensão nos leve a ampliar percepções, 

evitando que pratiquemos juízo de valor que por consequência nos mantenha 

fechados em um único ponto de vista, o que também pode ser um caminho para 

discriminações e preconceitos. 

“Todos os seres humanos nascem 

livres e iguais em dignidade e em 

direitos. Dotados de razão e de 

consciência, devem agir uns para 

com os outros em espírito de 

fraternidade”. 

 Artigo 1º da Declaração 

Universal dos Direitos 

Humanos. 
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A empatia, portanto, nos capacita a experienciar de que maneira a outra 

pessoa sente, o que proporciona uma percepção maior do seu comportamento e de 

suas escolhas. 

Daniel Goleman, autor pioneiro de temas relacionados à inteligência emocional, 

explica que “a consciência de si mesmo é a faculdade sobre a qual se constrói a 

empatia, já que, quanto mais abertos nos encontremos às nossas próprias emoções, 

maior será nossa destreza na compreensão dos sentimentos dos outros”. 

 

Figura 8 – Empatia – o melhor presente de final de ano. 

 
Fonte: MUNDORH.  
 

1.10. DIÁLOGO E JUSTIÇA 

 

A ausência do diálogo e do querer ouvir, tem provocado inúmeras discussões 

entre vários grupos sociais, começando nas famílias, se estendendo para as 

escolas, até chegar nas redes sociais. Isso tudo gera muitos dissabores, 

arrependimentos e destruição de relacionamentos sociais, o que é muito ruim para a 

cultura social de um país.  

Essa ausência de diálogo, que gera a falta de compreensão em relação a 

algo, pode ser caracterizada como uma intolerância. Na perspectiva do ponto de 

vista social, pessoas intolerantes têm dificuldades em aceitar diferentes opiniões, 

ideias e culturas, por não possuírem a capacidade de compreender a multiplicidade 

existente no universo. 

Em suma, dialogar com inteligência nas argumentações, é se colocar a 

serviço do outro, servir, ser justo e bom!  

 

 

Antes de falar qualquer coisa, 

coloque-se no lugar de quem irá 

ouvir. 
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Figura 9- Trabalho em equipe, pessoas reunidas no escritório. 
 

 
Fonte: FREEPIK. 
 

1.11.  ÉTICA E CARIDADE 

 

Caridade é um grande mérito, é uma ação “altruísta” de ajuda ao próximo sem 

querer qualquer tipo de recompensa, além de ser um incontestável sinal de grande 

superioridade moral.  

Porém, deve ser realizada de modo delicado, para não ofender, humilhar 

aquele que está precisando. É necessário fazer o bem, sem ostentação encontrar 

doces e meigas palavras, poupar o constrangimento do beneficiado, guardando 

assim, a sua dignidade.  

 

Figura 10– Conheça os oito graus da caridade. 

 
Fonte: O SEGREDO. 
 

 

“A cortesia é a irmã da caridade, que 

apaga o ódio e fomenta o amor”. 

(São Francisco de Assis) 

 

 

1.  
 

“A voz dos sem voz, surge por  

meio da justiça e da bondade.” 

 

https://kdfrases.com/frase/115121
https://kdfrases.com/frase/115121
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1.12. VÍDEO: CARIDADE COM A MÚSICA CORAÇÃO CIVIL – MILTON 

NASCIMENTO 

YOUTUBE. CORAÇÃO CIVIL. (https://www.youtube.com/watch?v=UJ5GrRR_0NM). 

1.12.1. LETRA: CORAÇÃO CIVIL – MILTON NASCIMENTO 

Quero a utopia, quero tudo e mais 

Quero a felicidade dos olhos de um pai 

Quero a alegria muita gente feliz 

Quero que a justiça reine em meu país 

Quero a liberdade, quero tudo e mais 

Quero ser amizade, quero amor, prazer 

Quero nossa cidade sempre ensolarada 

Os meninos e o povo no poder, eu quero ver 

 

São José da Costa Rica, coração civil 

Me inspire no meu sonho de amor Brasil 

Se o poeta é o que sonha o que vai ser real 

Bom sonhar coisas boas que o homem faz 

E esperar pelos frutos do quintal 

Sem polícia, nem a milícia, nem feitiço, cadê poder? 

Viva a preguiça viva a malícia que só a gente é que sabe ter 

Assim dizendo a minha utopia eu vou levando a vida 

Eu viver bem melhor 

Doido pra ver o meu sonho teimoso, um dia se realizar. 

La, la, la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la,la... 

 

Figura 11 - Milton Nascimento - Coração Civil 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

“Utopia: do grego “ou”: não + topos”: 

lugar (um lugar que não é no agora, mas 

que pode ser construído.” 

 

“São José da Costa Rica, coração civil”. 

Faz alusão ao País que, em 1.948 aboliu 

seu Exército” 

 

 

Fonte: KBLOING. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UJ5GrRR_0NM
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ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM 

 
 
 

1. Qual a Missão do Elo Social? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quais são os objetivos dos “Cursos Vivenciais”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Qual a definição de Ética? 

 

 

 

 

 

 

 

4. O que é ser ético? 

 

 

 

 

 

 

 

5. Moral, Amoral, Imoral? 
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6. Ética solidária 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ética e caridade? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO 3 
 

Explanação de 1h45min 
 

 

 

 

2. ÉTICA PROFISSIONAL (VALOR ESTRATÉGICO E BENEFÍCIOS DA ÉTICA NO 

TRABALHO) 

 

No ambiente profissional, é necessário viver conscientemente em harmonia 

entre os colegas, por isso, é estabelecido um conjunto de normas, que são 

colocadas dentro do código de ética, onde algumas normas são universais, 

aplicáveis a qualquer atividade profissional, como a (honestidade, responsabilidade, 
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competência e etc.) e outras normas, tais como: (um colega ser agredido por outro 

colega, um superior ser agredido pelo(s) subordinados ou um subordinado ser 

agredido por um superior), no sentido de desacreditar, recusar a falar ou ouvir, 

desqualificar, isolar, constranger, forçar o outro a cometer uma falta ou assediar 

sexualmente. Exemplo: apelido, prêmio de pior do mês. 

E ainda tem as normas criadas especificamente para cada organização de 

acordo com a necessidade das suas atividades.  

 

Figura 12 - Ética do trabalho. 

 
Fonte: RHANHANGUERA. 

 

2.1. VALOR ESTRATÉGICO 

 

As empresas perceberam seu compromisso ético, como valor estratégico, 

após observar as mudanças de consciência da sociedade, que exige a cada dia, 

responsabilidade nos problemas de infraestrutura na saúde e educação, 

desigualdades sociais e corrupção política. 

Para alcançar uma postura respeitável, as instituições passaram a contribuir 

com seus colaboradores no desenvolvimento de habilidades para que estes tenham 

motivações pessoal e profissional, difundindo valores éticos, colocando em primeiro 

lugar o respeito as pessoas e o compromisso com o trabalho. 

 “Ética é a estética interior”. 
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2.2. BENEFÍCIOS DA ÉTICA NO TRABALHO 

O objetivo da organização é o crescimento, quando esta cultiva a ética 

profissional, proporciona a todos os envolvidos, benefícios e vantagens que 

estimulam a produtividade. 

2.3.  ÉTICA E ASSÉDIO MORAL (NA FAMÍLIA, NO TRABALHO E SEXUAL). 

Assédio moral é impor à vítima, situações constrangedoras ou vexatórias, 

causando-lhes danos avassaladores, podendo levá-lo a loucura e até mesmo ao 

suicídio. Ocorre com frequência na família, no trabalho, na escola e no convívio 

social. 

O assediador perverso age impulsivamente sem caráter, causando danos 

psicológicos, físicos, sociais e econômicos. 

 
   Figura 13 – Assédio moral. 

 
 Fonte: THAYLACAMARGO. 

2.4. NA FAMÍLIA (DO LATIM “FAMULUS”: SERVO OU ESCRAVO). 

 
Pela razão da origem do nome, levou-se a acreditar que a família era 

considerada como os escravos pertencentes a uma pessoa.  

Por isso, às vezes as relações familiares são caracterizadas por condutas 

agressivas que violam a integridade psíquica e moral da vítima.  

O agressor, culpa a vítima pelo que acontece de errado, age com gritos e 

ofensas, falando: Você é um burro (a), frouxo (a), é gordo (a) ou magro (a), não faz 

nada direito, e às vezes isola a vítima de contato social, de familiares e amigos para 

que ela se sinta sozinha.  

“Uma palavra contundente, pode 

humilhar ou matar, sem que se 

sujem as mãos.” 

(Pierre Desproges) 
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Já no assédio chamado “alienação parental”, esses atos interferem na 

formação psicológica da criança ou do adolescente e provocam nos mesmos, o 

isolamento, depressão, rebeldia e baixo rendimento escolar. 

          O correto e ético é a convivência familiar com direito e dever, de contato e 

convívio de cada pessoa com seu grupo familiar, mesmo que não morem sob 

mesmo teto. 

É direito porque pode ser contrário a todos, inclusive ao Estado.  

É dever, porque trata de uma obrigação de fazer, segundo (LOBO, 2009, p. 

394).  

Na convivência familiar, deve acontecer o desenvolvimento da personalidade 

de seus membros. 

 

Foto 14 – Imagem vale mais que mil palavras. 

 
 

Fonte: EUCONSUMO. 

2.5. NO TRABALHO 

A violência pode afetar a qualidade de vida dos trabalhadores, levando a 

doenças físicas, emocionais e sofrimentos, que envolve princípios éticos individuais 

e coletivos.  

Conduta que fere a dignidade do profissional, ocorre entre mesma hierarquia 

e de superior para subordinado e vice-versa.  

 
 

 Figura 15 –Tipos de assédio moral no trabalho. 
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 Fonte: ESTEVANFG. 
 

2.6. SEXUAL 

É o ato violento, verbal ou físico, de coagir alguém a fazer o que não quer. 

Pode ser um tratamento discriminatório ou a criação de uma situação 

constrangedora, tanto para homens, quanto para mulheres. E está sempre 

relacionado com o sexo da pessoa. 

 

Figura 16 – Mulheres são as principais vítimas de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FEESEMG. 

2.7. ÉTICA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS (CF) E INFRACONSTITUCIONAIS 

(ABAIXO DA CF) 

 

A Constituição Federal é caracterizada como um sistema normativo aberto de 

regras e princípios (origem) serve de alicerce e orientação para toda espécie de 

ação legal. Os valores éticos e o direito estão em constante correlação, visto que a 

Constituição em um Estado de direito democrático traz um conjunto de normas e 

princípios impregnados por estes valores. 

 

 

“Faça o que eu mandar, eu sou seu 

chefe”. 
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2.8. IGUALDADE: “TODOS SÃO IGUAIS PERANTE A LEI”, CF ARTIGO 5º. 

2.9. LEGALIDADE: “NINGUÉM SERÁ OBRIGADO A FAZER OU DEIXAR DE 

FAZER ALGUMA COISA SENÃO EM VIRTUDE DE LEI”. CF ARTIGO 5º, 

INCISO II. 

 

 Figura 17 – Símbolos da Justiça 

 
 Fonte: GAIOFATOEGALVAO. 

 

2.10. CÓDIGO DE ÉTICA 

Denominação dada a um documento de texto, contendo um conjunto de 

normas definidas, utilizado por profissionais como instrumento orientador das ações 

e posturas, através de práticas ideais e politicamente corretas para não prejudicar 

terceiros, em áreas diversas como exemplo: Medicina, Direito ou Administração. 

 

 Figura 18 – Código de Ética 

 

 Fonte: BRASILSUSTENTAVELEDITORA. 
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Intervalo de 15min 

 

2.11. ÉTICA DA MORTE: SACRALIDADE DA VIDA 

 O direito à vida é o principal direito garantido a todas as pessoas, sem 

nenhuma distinção. Segundo Alexandre de Moraes “o direito à vida é o mais 

fundamental de todos os direitos, já que se constitui em pré-requisito à existência e 

exercício de todos os demais”.  

 

De acordo com André Ramos Tavares, a vida deve ser interrompida apenas 

por causas naturais, não sendo permitido que uma pessoa tire a vida de outra. 

Entende-se também como direito à vida, o direito à saúde, à alimentação, à 

educação, e todas as outras formas que possam garantir a dignidade da pessoa 

humana. 

 

É o Estado que deve assegurar citadas garantias para todos, bem como o 

próprio direito à vida. 

Sabemos que no Brasil, muitos destes direitos não são respeitados, e 

afrontam de maneira direta a Carta Magna. É grande o número de pessoas com 

doenças muito graves que sucumbem antes mesmo de ter acesso aos 

medicamentos que poderiam poupar suas vidas, bem como ao atendimento médico. 

Também a miséria assola um grande número de pessoas que nem ao menos tem o 

básico, como alimentação e moradia, para continuar existindo com um mínimo de 

dignidade.  

2.12. EUTANÁSIA (DO GREGO “EU” BOA + “THÁNATOS” MORTE). 

Segundo a médica e professora Rachel Duarte Moritz, do Departamento de 

Clínica Médica da Universidade Federal de Santa Catarina, a eutanásia no Brasil é ilegal 

e considerada antiética pelo código de medicina. No entanto, diz a professora, 

a ortotanásia é aceita e consiste em tratar os sintomas de uma doença – ainda que ela 

seja terminal – para melhorar a qualidade de vida do paciente. A ideia é deixar morrer de 

uma forma mais confortável possível.  
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A diferença está que a ortotanásia seria deixar morrer, enquanto a eutanásia seria 

fazer morrer, afirma a médica. Em São Paulo existe a Lei Estadual 10.241, de 1999, 

conhecida como Lei Mário Covas que permite aos paulistas “recusar tratamentos 

dolorosos ou extraordinários para tentar prolongar a vida” e “optar pelo local de morte”. 

Rachel cita ainda uma resolução do Conselho Federal de Medicina, de 2006, 

segundo a qual "é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e 

tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal, de enfermidade grave e 

incurável, respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal". 

 

Figura 19 – O fim da vida e seus meios 

 
Fonte: ACADEMIAMEDICA. 
 

 

2.13. PENA DE MORTE 

 

No Brasil, a pena de morte foi abolida desde a Proclamação da República em 

1889. O novo código civil proíbe a pena de morte para crimes comuns, porém é 

permitida para crimes contra o país em tempos de guerra e em casos específicos já 

determinados por lei. A nossa constituição permite que ela seja aplicada em 

casos de crimes cometidos em tempos de guerra. É o que diz o inciso 47 do artigo 

5º da nossa Constituição: “não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra 

declarada”. 

Os crimes que podem levar a essa punição estão escritos no Código Penal 

Militar e a pena prevista é execução por fuzilamento.  

Alguns exemplos desses crimes são: 

“Num certo momento da vida, não é 

a esperança a última a morrer, mas 

a morte é a última esperança”. 

(Leonardo Sciascia). 

 

https://www.politize.com.br/constituicao-de-1988/
https://www.politize.com.br/exercito-brasileiro-estrutura-e-funcoes/
https://www.politize.com.br/exercito-brasileiro-estrutura-e-funcoes/
http://noticias.r7.com/brasil/fotos/quem-disse-que-nao-existe-pena-de-morte-no-brasil-conheca-as-excecoes-em-que-ela-pode-ser-aplicada-28022013#!/foto/1
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 Traição (como pegar em armas contra o Brasil ou auxiliar o inimigo); 

 Covardia (por exemplo, fugir na presença do inimigo); 

 Rebelar-se ou incitar a desobediência contra a hierarquia militar; 

 Desertar ou abandonar o posto na frente do inimigo; 

 Praticar genocídio; 

 Crimes de roubo ou extorsão em zonas de operações militares, entre 

outros. 

Ainda que a pena de morte em caso de guerras continue a existir no nosso 

ordenamento jurídico, ela nunca foi colocada em prática, nem mesmo na segunda 

guerra mundial, último conflito armado em que o Brasil se envolveu. 

O certo é civilizar para superar as injustiças, as ignorâncias sociais e culturais 

para resguardar a vida individual. Se dividir os criminosos em bons e maus para a 

pena de morte, quais seriam os argumentos aptos para julgá-los? 

A educação na base é o caminho para diminuir e erradicar a criminalidade. 

 

 Figura 20- Que tipos de pena de morte ainda são praticados no mundo. 

 
 Fonte: SUPER. ABRIL. 

 

2.14. MANIPULAÇÃO GENÉTICA 

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público 

“A incompetência da razão é pensar 

que matar é a solução”. 
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e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e futuras 

gerações”. (Art. 225, Constituição Federal) 

A manipulação genética passou a ser uma realidade palpável. A ciência 

"evoluiu" e modificou a natureza, tenta recriar o próprio homem, modificar o genoma, 

causando fascínio e arrepio. Neste sentido, a ética protege o ser humano, limitando 

suas ações para evitar que a ciência fuja de controle e transforme o homem em um 

simples objeto criável, modificável e destrutível como qualquer outro objeto sem 

vida. 

 

 Figura 21 - Eugenia, o que é certo e o errado? Ética na genética. 

 

 Fonte: GENÉTICA-MIL-GRAU. 

2.15. ABORTO 

O aborto é uma discussão ética, teológica, política e jurídica.  

No Brasil, o aborto é considerado crime pela legislação, salvo em casos 

específicos em que a mulher foi estuprada e veio a engravidar, quando a vida da 

gestante corre perigo e em casos de fetos anencéfalos, desde que haja 

consentimento da própria gestante. 

Para todos esses casos, é necessário que haja comprovação dos fatos para 

que seja solicitada uma autorização judicial e o aborto seja realizado.  

 

 
 Figura 22 – Projeto que proíbe aborto. 

“As doenças podem desaparecer, 

mas também pode se perder a 

identidade”. 
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 Fonte: METROPOLES. 
 
 

2.16. ÉTICA E A CRISE DE VALORES NA SOCIEDADE (INTELIGÊNCIA 

ARTIFICIAL, MORAL SEM DEUS) 

 

Para algumas pessoas pode ser banal, para outras é fundamental, pois os 

valores ajudam a guiar nossas vidas e também a respeitar os valores dos outros é 

um valor que agregamos. Reconhecidamente a humanidade está evoluindo 

moralmente, mas efetivamente estamos, não em uma falência, mas numa crise de 

valores, mundial e nacional. 

 

2.17. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

 

A inteligência artificial valida as relações humanas, confiamos implicitamente 

sem regular a inteligência artificial aos nossos valores pessoais e preceitos éticos 

que estabelecem a nossa humanidade. 

Qual a essência da vida, na era dos smartphones, robôs, drones e veículos 

autônomos? Temos que apontar os fatores que determinam os impactos e rumos 

dessa inteligência, mas para isso, devemos conhecer o funcionamento dessa 

engrenagem para podermos discernir o que é ético ou não em relação à vida 

humana.  

 

 Figura 23 – Inteligência artificial. 
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 Fonte: PONTOELETRONICO. 
 

2.18. A MORAL SEM DEUS 

 

Acreditar ou não, na existência de Deus, não interfere na necessidade de ter 

moral, pois a moralidade está intrínseca no homem e o fato de não ter moralidade 

absoluta, não significa ausência de moral. Fanáticos cometem atrocidades em nome 

das crenças, por julgarem desvio de conduta, bem como atos cometidos por seus 

correligionários, ou por pessoas de outras crenças religiosas, filosofias e 

concepções políticas.   

A falta de tolerância e o radicalismo denotam ausência de respeito à ética e à 

moral.  

 

 Figura 24 - Você pode ser bom sem Deus  

 
 Fonte: YOUTUBE. 

 

“Estamos acreditando mais nas 

máquinas que no ser humano”. 
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2.19.  ÉTICA NO AMBIENTE ESCOLAR (EDUCANDO PARA O DIÁLOGO) 

A escola é um ambiente propício para o exercício e aprendizado da ética. O 

ensino não se consuma não somente ouvindo os professores, mas através das suas 

atitudes no dia a dia escolar desempenhando papéis fundamentais no que se refere 

à ética na escola. 

  

          Através dos exemplos éticos para com a comunidade escolar, os alunos 

aprendem como devem se comportar eticamente também, modelando a forma 

correta de ser um bom cidadão como por exemplo. 

 Se comportar com ética e respeito para com os colegas de trabalho, o local, 

as famílias, o ambiente de trabalho, os alunos e para com ele mesmo;  

 Ser claro na comunicação com os alunos e usar métodos claros de ensino e 

avaliações; 

 Ouvir e respeitar as opiniões dos alunos e colegas; 

 Buscar a qualidade no processo educacional; 

 Cumprir prazos na entrega de documentações, diários, avaliações, notas e 

etc.: 

 Não expor erros ou deficiências de alunos na frente de toda classe. 

Conversar com o aluno em particular; 

 Ser justo na correção e avaliação de provas e trabalhos escolares; 

 Não fazer comentários em sala de aula sobre o comportamento ou métodos 

de ensino de outros professores; 

 Seguir a proposta educacional da escola, assim como seus métodos de 

avaliação; 

 Agir de forma proativa no que se refere à integração de alunos com 

deficiência física ou transtorno psicológico.   

  

Os alunos 

As crianças e jovens estão no processo de aprendizagem e, portanto, a ética deve-

lhes ser ensinada e cobrada. Sabemos que muito do comportamento ético do aluno 

tem como origem a família, principalmente os pais. Porém, cabe à escola trabalhar a 

ética no ambiente escolar para que resulte em melhor qualidade de ensino e 

transforme as atitudes dos alunos em atitudes éticas como: 
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 Respeitar os professores, colegas e funcionários da escola.  

 Respeitar o direito de aprender dos outros alunos que na prática significa não 

conversar, brincar ou atrapalhar o momento em que o professor está 

explicando ou tirando dúvidas de outros colegas. 

 Não colar em avaliações ou elaboração de trabalhos escolares. 

 Não usar trabalhos prontos, disponíveis na Internet, para entregar aos 

professores. 

  Não praticar bullying. 

  Buscar ter um comportamento que crie um ambiente positivo e agradável na 

escola. 

 Não pagar para outros alunos ou “profissionais” para que elaborem trabalhos 

(comportamento antiético mais comum no ensino superior). 

 Não colocar apelidos em colegas e professores que possam causar mágoas, 

ferir sentimentos ou a autoestima. 

 Seguir as regras e normas de funcionamento da escola. Tratar com respeito e 

educação colegas que possuam algum tipo de deficiência motora ou 

transtorno psicológico. Se possível, ajudar no processo de integração destes 

alunos. 

 

Diretores, coordenadores e assistentes  

Estes funcionários também desempenham um papel fundamental na construção de 

um ambiente educacional ético. 

  
 
Figura 25– Como ensinar ética na sala de aula 

 
Fonte: CANALDOENSINO. 
 

“A educação abre caminhos, a ética 

aponta a direção”. 
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 2.20. VÍDEO: FILÓSOFO MÁRIO SÉRGIO CORTELLA 

YOUTUBE. O que é ética na educação? 

(https://www.youtube.com/watch?v=zhKcQPBN-eM) 

 

 

 

ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM 

 

8. Como deve ser a Ética Profissional? 

 

 

 

 

 

 

 

9. Assédio moral, por que não é ético? 

 

 

 

 

 

 

 

10. O que se entende por ética da morte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Crise de valores éticos são? 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zhKcQPBN-eM
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12. Ética no ambiente escolar significa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO 4 
 

Explanação de 1h45min 
 

 

 
 

3.  ÉTICA NAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

Está na natureza humana relacionar-se com uma ou mais pessoas. Isso chama-se 

relações interpessoais.  

Na comunidade, na família, no trabalho, na escola, a interação com as pessoas é 

sempre presente. Para que cada ser humano saiba se relacionar com os outros, é preciso 

que haja um bom relacionamento consigo mesmo, que podemos chamar de relacionamento 

interpessoal.  

Se internamente estivermos bem resolvidos com nossas questões pessoais e 

profissionais, nossas relações exteriores tendem a ser melhores também.  

Por outro lado, quando algo em nossa mente ou coração não vai bem, acabamos 

refletindo esse mal-estar na forma como tratamos as outras pessoas.  

Portanto, para ter um bom relacionamento interpessoal com os demais, antes de 

tudo, a pessoa precisa estar em paz consigo mesma. Quanto melhores e mais positivos 

forem os nossos relacionamentos interpessoais, maiores serão as chances de construirmos 

conexões verdadeiras com as pessoas com as quais convivemos, e conosco mesmos. 

Vale a pena refletir a respeito e, caso seja preciso, começar a rever os 

comportamentos e permitir-se mudá-los a partir de agora! 

 

 Figura 26 – O outro par. 
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 Fonte: YOUTUBE. 
 
 

3.1. VÍDEO: O MENINO E O SAPATO. 

YOUTUBE – o Menino e o sapato 
(https://www.youtube.com/watch?v=FGh0iduZOJQ) 
 

3.2. ÉTICA, FLEXIBILIZAÇÃO E RADICALISMO  

 

A ética refere-se ao modo de ser de um indivíduo, a natureza, o caráter e a 

postura adotados diante de uma situação. 

Se a ética é a forma como um indivíduo se comporta em relação ao que é 

moral ou não, significa que flexibilizar a ética é agir contra os princípios da moral. 

O radicalismo é o modo de agir diante de uma situação, usando os extremos, 

nada é tão eterno nem absoluto, em algum momento, alguém terá que rever seu 

posicionamento. 

Segundo Mario Sergio Cortella “nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo 

que posso eu devo e nem tudo que eu devo eu quero”. 

 

  Figura 27 – Quero? Posso? Devo? 

“Aqui se doa, aqui se recebe. Essa  

é alei do retorno”. 

https://www.youtube.com/watch?v=FGh0iduZOJQ
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  Fonte: JORNALDACIDADEONLINE. 
 
 
 

Intervalo de 15min 
 
 

3.3. ÉTICA NO TRÂNSITO 

 

O motivo não deve ser evitar as multas, mas sim, de evitar os acidentes. 

Devemos obedecer às leis de trânsito por uma questão ética, ter bom senso e 

entender que os mais fracos nas vias devem ser protegidos e dar prioridade a elas.  

 
Foto 28–Ética no trânsito 

 
Fonte: EXPRESSOILUSTRADO. 
 

“No trânsito, todos somos 

pedestres”. 
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3.4.ÉTICA NO SISTEMA DE SAÚDE (INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE 

SERVIÇOS). 

A ética no trabalho conduz a um comportamento humano que segue padrões 

para que todos busquem a excelência no serviço prestado. Além de buscar a 

excelência através do aperfeiçoamento, é preciso possuir uma postura ética, pois é 

através dela que se adquire a confiança e o respeito perante os colegas, superiores, 

clientes e pacientes que convivem no dia a dia profissional. 

 Na área da saúde, mais específico na prática médica, a ética é analisada sob 

três aspectos: relação médico paciente, relação dos médicos entre si e com a 

sociedade. A falta de compromisso com a verdade e condutas inapropriadas quanto 

a ética e a moral fazem com que alguns profissionais médicos firam a credibilidade e 

a competência de outros.  

 

Algumas premissas não podem ser quebradas para que a credibilidade se 

mantenha: 

1. Ter respeito pelo que o paciente necessita, para que ele confie na sua 

competência técnica, ética e moral. Para isso, em todos os procedimentos 

realizados, deve-se explicar o que está sendo feito, para que e por quê, 

fazendo com que o paciente se sinta mais seguro; 

2. Sempre atualizar os registros e evoluções clínicas; 

3. Manter em sigilo as informações sobre o paciente e em caso de 

compartilhamento entre a equipe, manter em sigilo palavras ditas pelos 

pacientes, não os julgar; 

4. Separar o profissional médico do amigo do paciente, utilizando um ritual 

formal ao estar com o paciente para diferenciar, se no caso, do amigo 

informal, utilizando instrumentos como uso do jaleco. Conversas devem ser 

estritamente sobre o caso clínico seguindo o rigor de um atendimento comum 

a qualquer paciente; 

5. Admitir seus limites de intervenção técnica e ética e encaminhar o paciente a 

um outro médico profissional mais indicado de acordo com as necessidades 

do paciente; 

6. Respeitar e valorizar outro profissional mesmo que não concorde, para que 

não menospreze o colega da mesma área na frente do paciente; 
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7. Cautela ao comentar casos de outros pacientes para que não possa 

amedrontá-lo. 

 

Condutas éticas na equipe multidisciplinar 

Torna-se necessário estabelecer premissas importantes para o cumprimento de 

políticas de ética para diminuir possíveis atritos entre profissionais, pacientes e 

colaboradores que possam interromper uma harmonia entre profissionais e o 

sincronismo, e diminuir a qualidade de vida dos pacientes. 

Essas Premissas são: 

a. Manter um bom relacionamento com os membros da equipe multidisciplinar; 

b. Não desfazer ou diminuir o exercício profissional dos outros; 

c. Respeitar as normas internas, titulações, condutas éticas específicas e as 

legislações estabelecidas pela ordem, associação ou conselho profissional 

das demais profissões; 

d. Seguir as normas legais da sua própria profissão; 

e. Manter a humildade como uma ferramenta de diálogo entre a equipe de 

saúde, facilitando assim a troca de informações entre as especificidades e 

disciplinas de saúde. 

 

 Figura 29 – Encontro sobre ética em saúde. 

 
  Fonte: LOCALODONTO 

3.5. ÉTICA NA MEDICINA (PREVENIR, CURAR OU ATENUAR AS DOENÇAS E 

PROMOVER A SAÚDE) 

 

Respeitar a necessidade do 

paciente, conquistando a sua 

confiança técnica, ética e moral, é 

dever do profissional de saúde. 
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Na medicina é necessária postura ética e espírito altivo. É fundamental ter 

princípios, respeito e amor ao próximo, pois está relacionado à saúde do ser 

humano.  

O código de ética tem por intuito manter o comportamento profissional com a 

maior retidão, para que se possa exercer a profissão com excelência. Caso esse 

código de ética venha a ser ferido, o profissional deve ser punido exemplarmente 

para que se mantenha intacto e duradouro o princípio do mesmo.  

 

Figura 30 -  Ética e profissionalismo na medicina. 

 
Fonte: MEDICLICK. 
 

3.6. DEONTOLOGIA (DO GREGO “DEON” SIGNIFICA: DEVER, OBRIGAÇÃO + 

“LOGOS”, SIGNIFICA: CIÊNCIA). 

 

É a Ciência dos deveres morais, princípios e normas adaptadas 

especialmente a um determinado grupo profissional da saúde, utilizado para regular 

o Código de Ética de cada categoria. 

A assistência à saúde, precisa reconhecer a necessidade específica e 

individual do paciente e seus direitos. Somente assim, será um atendimento 

humanizado e ético, com garantia e integralidade efetiva nos encaminhamentos aos 

usuários da saúde· 

Nas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e PSs (Prontos Socorros), os 

problemas éticos são maiores e mais evidentes, causados pela emergência, pressa 

e os dramas das situações vivenciadas. 

 

 “Cedo ou tarde, todos ficamos 

doentes”. 
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3.7. BIOÉTICA 

A bioética surgiu após avanço cientifico na área biomédica, para regular 

autonomia (poder de decidir sobre si mesmo), equidade (distribuição coerente e 

adequada de benefícios sociais), beneficência (benéfico a saúde dos seres humanos 

em geral), e não-maleficência (evita situação que signifique riscos), que são os 

dilemas conflitantes na conduta humana na área das ciências da vida e da saúde.  

 
 Foto 31–O paciente precisa ser paciente. 

 
 Fonte: TNH. HEALTH. 
 
 
 

ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM 

 

 

13. Ética nas relações interpessoais? 

 

 

 

 

 

 

 

14. Ética, flexibilização e radicalismo? 

 

 

 

 

 

 

“Porque cuidar vai muito mais além 

da profissão, tem que amar!” 

(Adyl Carlos) 
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15. Descreva ética no trânsito? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Qual a relação da ética na medicina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. O que se entende por ética no Sistema de Saúde? 

 

 

 

 

 

 

· 

 

 

MÓDULO 04 
 
Explanação de 1h45min 
 
 

 
 

4. ÉTICA AMBIENTAL (FORMA DE AGIR EM RELAÇÃO À NATUREZA). 

A Ética Ambiental procura a conscientização e a preservação ambiental e 

consequentemente a melhoria da qualidade de vida individual e coletiva. A relação 
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da ética com a sustentabilidade, envolve uma preocupação com as futuras 

gerações, garantindo que não se esgotem as condições de vida dos que virão no 

futuro.  

Existe a necessidade de se pensar no desenvolvimento sustentável como 

prioridade. O desenvolvimento é necessário e inevitável, porém devemos mudar 

nosso olhar para os recursos naturais. Como podemos relacionar a ética ao meio 

ambiente, se ética é um tema particularmente relacionado ao nosso eu?  

Todos os problemas atuais estão baseados no desrespeito da relação do 

homem com o meio ambiente. A Ética Ambiental procura buscar o equilíbrio das 

relações entre o ser humano e a natureza.  

 Atualmente estamos em conflito com o meio ambiente, em contrapartida do 

processo de desenvolvimento social e ambiental. Devemos levar em conta quais os 

principais efeitos da ação do homem na natureza. Como consequência dos impactos 

antrópicos, estamos envolvendo a água, o solo, o ar, a perda da biodiversidade, 

nossa casa, a “nossa terra”. 

 Sofreremos uma queda significativa na qualidade de vida, que refletirá 

diretamente na falta de suprimentos de alimentos e na manutenção da saúde. 

 Estamos cada vez mais vulneráveis a desastres ambientais, a redução e 

restrição ao uso de energia, a diminuição da oferta e distribuição irregular da água 

potável, promovendo o aumento das doenças e epidemias e a instabilidade social e 

econômica. Precisamos imediatamente promover a Ética Ambiental em todos os 

setores, fornecendo conhecimentos e informações a todos, para que possam refletir 

e colocar em prática um novo paradigma em relação à natureza.  

 

Figura 32 – Ética ambiental. 

 
 Fonte: TWITTER. 

“Para um desenvolvimento 

sustentável, a satisfação das 

necessidades atuais não pode 

comprometer as necessidades das 

gerações futuras.” 
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4.1. ÉTICA E SUSTENTABILIDADE (LATIM “SUSTENTARE” SIGNIFICA: 

CONSERVAR). 

 

 A sustentabilidade é composta de estratégias e atitudes ecologicamente 

corretas, economicamente viáveis, socialmente justas e culturalmente diversas, que 

servem para garantir a sobrevivência dos recursos naturais do planeta.  

No entanto a relação homem x natureza tem sido predatória, usa, destrói e 

desrespeita o espaço natural. Com isso, as consequências são visíveis e inevitáveis. 

A ética sustentável propõe mudanças efetivas nas formas de se relacionar e 

conviver com o espaço natural, com as demais espécies e com o outro. 

 

Figura 32 - Sustentabilidade 

 
Fonte: MPTERRAPLENAGEM. 

4.2. ÉTICA NA POLÍTICA 

Política é arte de governar, organizar e administrar nações ou Estados, com 

sabedoria para manter estável o poder e o bem comum. Entretanto, a ética e a 

política sempre tiveram uma convivência intensa de conflitos. 

A ética existe na política, mas infelizmente não é acertadamente utilizada, fica 

somente no papel. Tanto o agente público, quanto o político deveria ter conduta 

ética, não apenas porque é legal ou ilegal, mas também porque, o dever da política 

é visar o bem comum.  

“Pensar em sustentabilidade é 

pensar na família, no próximo e em 

você mesmo”. 
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A meta de todos os que operam no ramo da política deveria ser de andar de 

mãos dadas com a ética, somente assim teríamos um mundo idealizado justo. Pois 

somente na existência compartilhada com outros que encontramos liberdade, justiça 

e felicidade. 

O Brasil precisa de uma reconstrução da sua vida política, é necessário 

grande reforço ético para sair desta grave crise. Apenas com a evolução da 

Democracia será possível um encontro da ética com a política. 

 

Figura 33 - Ética na política, será que existe? 

 
 
Fonte: ZELHUMORTOTAL. 

 

4.3. VÍDEO: SÁTIRA DE ÉTICA NA POLÍTICA 

YOUTUBE. Ética e política. 

(https://www.youtube.com/watch?v=JhHLsNi1CUQ) 
 
 
 

Intervalo de 15min 
 
 
 

Explanação de 2 horas 
 
 

ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM 

 

19. No que consiste uma ética sustentável? 

 

 

 

“Ética e política são práticas que se 

definem pela ação.” 

https://www.youtube.com/watch?v=JhHLsNi1CUQ
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20. Qual a relação da ética na política? 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO CURSO - REFLEXÃO E DISCUSSÃO  

 

1) Relacionamentos: 

O que você faria se descobrisse algo ilegal sobre seu amigo ou sobre seu colega de 

trabalho? Denunciaria? 

 

 

 

 

 

 

 

2) Os extremos de uma única situação 

Colar na prova, sentar em assentos preferenciais quando pessoas idosas ficam em 

pé, cortar filas, mentir no currículo, etc. qual seu posicionamento sobre essas 

atitudes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Testar os limites 

 

Pergunte aos alunos, o que eles fariam se as situações de risco comprometessem 

familiares e amigos? Que regras estariam dispostos a quebrar para ajudar salvar 

essas pessoas? 

http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/03/08/916409/seja-honesto-em-seu-curriculo.html
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/04/02/921290/5-coisas-voce-precisa-saber-tomar-decises-alto-risco.html
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4) Estabelecendo regras 

 

Aluno estabeleça sua regra: Por exemplo, nunca vou xingar ou bater em outro 

colega.  

 

 

 

 

 

 
5) Troque os papéis 

 

Se você, como aluno acha que não é errado fofocar ou falar do agente Social, o que 

acharia como Agente Social, sobre fofocar sobre o aluno?  
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ENCERRAMENTO 

 

Relação dos Cursos Vivenciais 

 

1. Direito 

2. Primeiros Socorros 

3. Nutrição 

4. Estética Corporal 

5. Política 

6. Etiqueta e Comportamento 

7. Ética 

8. Saúde e Sexologia  

9. Crenças 

10. Psicologia 

11. Cidadania  

12. Vocações e Aptidões 

13. Administração Conjunta do Lar 
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