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ÉTICA PROFISSIONAL

e 

PROFISSIONALISMO



CIÊNCIAS

JUSTIÇA LIBERDADE

FILOSOFIA

MORAL

ÉTICA



ETIMOLOGIA 

ÉTICA 
Ethiké, Ethikós (grego): que diz respeito 
aos costumes.

(Ê)ethos= usos e costumes de um grupo.  
Estilo habitual. Hábito ou caráter 
consagrados pela tradição cultural.

(É)éthos= Domicílio.Morada. Abrigo 
permanente. Habitat. Esforços para 
delimitar espaços.



ETIMOLOGIA 
MORAL
Origem latina: mores - costumes

moralis – moral

Um conceito de Moral:
“A moral é um sistema de normas, princípios e 
valores, segundo o qual são regulamentadas as 
relações mútuas entre os indivíduos ou entre estes 
e a comunidade, de tal maneira que estas normas 
dotadas de caráter histórico e social, sejam 
acatadas livres e conscientemente, por uma 
convicção íntima, e não de uma maneira mecânica, 
externa ou impessoal” (Adolfo Sanchez Vazquez).



PENSADORES (moral e ética)

Platão(427-347ac) e Aristóteles(384-322ac)

Santo Agostinho(354-430dc)

São Tomás de Aquino (1224-1274)

Baruch de Spinoza (1632-1677)

Imanuel Kant (1724-1804)

Jeremy Bentham (1747-1832)

Georg W.F.Hegel (1770-1831)

Friedrich Nietzsche (1844-1900)

Jürgen Habermas (1929- )



Lei de Ouro

“Aquilo que não desejas para ti, também não o 
faças às outras pessoas” .
Confúcio (551-489 ac.)            Anacletas 15,23

"Não faças aos outros o que não queres que te 
façam” .
Rabi Hillel (60ac – 10 dc.)               Sabatt 31a

“Tudo o que vocês desejam que os outros 
façam a vocês, façam vocês também a eles” .
Jesus Cristo c30 dc                        Mateus 7,12



ÉTICA NORMATIVA ou PRESCRITIVA

Descreve a forma como as pessoas devem 
agir , analisa os julgamentos de valor e 
pressuposições que justificam tais ações.

Princípio de Reciprocidade Positiva.
Todo indivíduo deve fazer pelo outro (a 

favor do outro) tudo aquilo que ele gostaria 
que o outro fizesse por ele (a favor dele).

Princípio de Reciprocidade Negativa.
Nenhum indivíduo deve fazer ao outro 
aquilo que ele não gostaria que o outro 

fizesse a ele. (Mínimo Ético)



ÉTICA DESCRITIVA

Descreve a forma como as pessoas agem
(plano factual) e explica suas ações em 

termos de julgamentos de valor, juízos da 
realidade ou pressuposições (princípios).



“Você  deve praticar  o bem para ser bom”
(dever)                (valor)            (fim)

1. O quê? ..............  Conceitual
2. Com quem? .......  Pessoal (relacional)
3. Quando? ............  Temporal
4. Onde?  ...............  Espacial
5. Por quê? ............  Causalidade
6. Como? ...............  Modo
7. Para quê? ..........  Finalidade (intencional)



Tipos de Ética segundo o enfoque

Ética Deontológica = ética do dever
(deon = dever em grego)
Deontolologia profissional: regras que regem a 
conduta de um profissional.

Ética Teleológica = ética da finalidade
(teleos = finalidade em grego)

Ética Axiológica = ética do valor
(axios = valor em grego)



EU OUTROS
Indivíduo                           Sociedade    

NÓS
Coletividade



O Campo da Ética

Palavras-chaves: Virtude, Liberdade, 
Justiça, Moral, Caráter, Responsabilidade.

Reflexão crítica sobre as ações humanas e

seus  valores, finalidades, utilidades e 
deveres.

 Prática refletida da liberdade.

 O objeto da ética é o ato humano, ato
voluntário e livre (escolha).

ÂMBITO INDIVIDUAL (subjetividade)

ÂMBITO SOCIAL (coletividade)



ATOS com LIBERDADE

DIREITOS INDIVIDUAIS

X

DIREITOS COLETIVOS

DEVERES INDIVIDUAIS

X

DEVERES COLETIVOS



Conflitos de atos com liberdade

SENTIMENTOS E PENSAMENTOS

INTENÇÕES, INTERESSES

ATOS, AÇÕES

DIREITOS E DEVERES

CONSEQUÊNCIAS, EFEITOS

RESPONSABILIDADES



CONFLITOS dos atos com liberdade

Nossos sentimentos e pensamentos nos 
levam a agir, em função de nossos direitos e 
deveres. 
Muitas vezes teremos conflitos entre os 
direitos individuais e os coletivos. 
Mas as ações resultarão em efeitos e 
conseqüências que implicarão em 
responsabilidades. 
Surge outro conflito, o de ordem temporal: 
os atos e seus efeitos entre curto, médio e 
longo prazo. 



Você.....
- Já comprou algum CD ou DVD  pirata?
- Copiou trecho de texto sem citar a fonte?
- Denunciaria um amigo por fraude?
- Já mentiu para proteger alguém ou se proteger?
- Desqualificou ou desmoralizou  pessoas por sua

conduta (bêbado, drogado, prostituta)?
- Acha justo humilhar publicamente alguém para

mostrar exemplo aos outros?
- Concorda com a frase: “se eu não fizer, alguém

fará no meu lugar!”
- Se protegeu no anonimato para  obter  

vantagem pessoal?
- Concorda com “achado não é roubado”?
- Já furou uma fila alguma vez?



HISTÓRIA DE VIDA 

. Experiências únicas

. Segredos íntimos

. Preferências e afinidades

. Valores (morais, religiosos, familiares, 
culturais, políticos e econômicos)

. Crenças e convicções

. Formas de pensar, sentir, falar e agir

. Expectativas, interesses e intenções

. Escolhas, entre elas: a profissional



Conceitos Correlatos 

. Trabalho = força x distância       W=FxD

. Trabalho  (manual, mecânico, intelectual)

. Atividade

. Ocupação 

. Serviço

. Emprego

. Cargo ou função

. Profissão  



Profissão
do latim professio, professionis

= ato de professar
Modalidade de trabalho habitual e 

especializado de uma pessoa

Profissionalismo
Procedimento técnico segundo as 

exigências de excelência de uma profissão.



Inclinações profissionais 

Aptidão, capacidade e habilidade
técnico-funcional

Autonomia/independência

Segurança/Estabilidade

Criatividade empreendedora 

Vontade/motivação/dedicação

Gostos, preferências

Necessidade de desafios

Estilo de Vida



PROFISSIONALISMO

Habilidades, capacidades, aptidões
Competência profissional
Compromisso e comprometimento social
Conhecimento técnico e científico
Qualidade, dedicação e eficácia
Respeitabilidade às leis
Preservação da segurança 
Avaliação e prevenção de riscos potenciais
Valorização profissional
Assumir-se nominalmente pelos seus atos



ÉTICA PROFISSIONAL (área tecnológica)

Assumir profissão com  responsabilidade a esta
prática específica.

Defender os direitos autorais, direitos de 
propriedade e de responsabilidade técnica.

Resguardar confidencialidade  e privacidade.
Preservar integridade da imagem (sua e 

do outro).

Praticar a técnica norteando-a por  benefícios 
(não apenas utilitaristas) ao coletivo.

Conciliar, reflexivamente,  meios e fins.

Seguir Código de Posturas, ou Condutas ou
Ética profissional.



Ser ético é praticar atos em 
benefício de você e dos outros, 
mesmo sabendo que não está 
sendo observado por alguém.


