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RESUMO:  
A ética está relacionada com as ações humanas, e a formação universitária perpassa pela 
educação familiar, a cultura, o momento histórico e a vida escolar. As práticas educativas 
proporcionam o ensino-aprendizagem e o estudante contribui com sua formação por meio das 
leituras, do diálogo em sala de aula, da produção textual e da participação em pesquisas. Este 
estudo apresentou como objetivo mostrar a importância da ética na vida universitária e 
posteriormente do profissional graduado, visando às expectativas da sociedade. O texto 
caracteriza-se como estudo bibliográfico tendo no suporte teórico Felipe (2008); 
Guareschi(2008); Herkenhoff (1996); Lima(2003); Mello(2004); Pickering (1972); Rego 
(1995); Zagury (2002), entre outros. Concluímos que o pensamento ético vivenciado na 
universidade refletirá na prática do profissional graduado.  
PALAVRAS-CHAVE: ética; sociedade; universidade  

 

REFLECTIONS ABOUT  ETHICS AND UNIVERSITY: EXPECTATIONS OF THE 
SOCIETY IN RELATION TO THE GRADUATED PROFESSIONAL  

   
ABSTRACT:  
Ethics is related to human actions, and the university education visiting the family education, 
culture, historical moment and school life. The university provides an environment which 
facilitates the teaching and the student contributes to their education through reading, 
dialogue in the classroom, text production and participation in research. This study had as 
objective to show the importance of ethics in life of this student and future professional, 
seeking the expectations of the society. The text is characterized as bibliographical study 
having in the theoretical support Felipe(2008); Guareschi(2008); Herkenhoff (1996); 
Lima(2003); Mello(2004); Pickering (1972); Rego (1995); Zagury (2002), among others. We 
conclude that the ethics thought in the university will be reflected in the practice of graduated 
professional. 
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INTRODUÇÃO 

 

Sendo o homem um ser racional e reflexivo, a ética lhe possibilita perceber as razões do 

comportamento humano. Ao longo da história o homem foi construindo pensamentos sobre a 

ética. Porém, nada se torna absoluto. São idéias que correram ao longo do tempo. 

No século XXI, a civilização é impulsionada a conviver com inúmeras regras de convivência 

que abrange vários aspectos da vida do homem, por isso a ética está na vivência familiar, 

social, profissional, cidadã, entre tantos outros pontos.  

Quando se fala em ética, segundo o dicionário Aurélio (2001) trata-se do: conjunto de normas 

e princípios que norteiam a boa conduta do ser humano. Conforme os PCNs (Temas 

Transversais: Ética, 1998) a moral é definida como conjunto de princípios, crenças, regras que 

orientam o comportamento dos indivíduos nas diversas sociedades, e a ética como a reflexão 

crítica sobre a moral. 

A partir desse contexto desenvolveu-se esse estudo com o objetivo de mostrar a importância 

da ética na vida universitária e posteriormente do profissional graduado, visando às 

expectativas da sociedade. Com a finalidade de alcançar o objetivo mencionado refletir-se-á 

as seguintes questões: Qual o reflexo da vivência da ética na vida do homem? Quais as 

vantagens de se viver à ética no período de formação do estudante universitário? Quais os 

benefícios do desempenho ético do egresso para a sociedade? 

Logo, a necessidade de construção desse estudo parte do pensamento de que, é necessário 

refletir sobre a vivência da ética no meio acadêmico, visando à função formadora da 

universidade para o bem da sociedade.  

Entretanto, o papel da universidade na formação ética da sociedade de modo algum é uma 

função isolada. A universidade tem sua própria parcela de responsabilidade, enquanto 

instituição formadora do profissional, mas também, o universo do estudante abrange diversas 

fronteiras que contribuem para o desempenho ético tanto na vivência das atividades 

acadêmicas, que envolvem atividades em grupo, produção textual, pesquisa, extensão, como 

também a visão do futuro profissional. 

Então, os conceitos adquiridos na universidade configuram o conjunto dos elementos 

formadores do egresso que, após condição de aluno que contribuiu com a formação 

proporcionada na universidade, passa a condição de profissional responsável pela consciência 

ética.    

Nesse contexto, esse estudo traz uma contribuição reflexiva do importante papel do período 

de formação na universidade, visando o desempenho ético do profissional graduado na 
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sociedade, sugerindo a formação continuada para que haja a constante atualização nos 

serviços prestados à comunidade. O texto caracteriza-se como estudo bibliográfico tendo no 

suporte teórico Felipe(2008); Guareschi(2008); Herkenhoff (1996); Lima(2003); 

Mello(2004); Pickering (1972); Rego (1995); Zagury (2002),, entre outros; e para apoio 

metodológico Gil (2006).  

 

A ÉTICA COMO PRINCÍPIO DO COMPORTAMENTO HUMANO 

 

Ética e cidadania 

 O homem é um ser livre, capaz de atitudes  que favoreçam o bem pessoal e coletivo. 

Uma das finalidades do exercício do bem é o alcance da felicidade seja individual ou 

conjunta. A vida humana percorre caminhos pautados em leis que acabam procurando 

proporcionar o alcance da valorização do indivíduo, garantindo direitos iguais para todos e 

banindo atitudes que favoreçam a discriminação e o preconceito seja de etnia, idade, 

sexualidade, religião, grau de instrução, condição social ou das deficiências.  

Desse modo, “para que o conceito de cidadania, como participação criativa na construção da 

cultura e da história, possa ganhar efetivamente seu sentido, as relações entre os indivíduos 

devem estar sustentadas por atitudes de respeito mútuo, diálogo, solidariedade e justiça” 

(PCNs–TEMAS TRANSVERSAIS: ÉTICA,1998, p. 56). Assim, o comportamento do 

homem frente à sociedade na qual está inserido, advém dos preceitos e valores subscritos nas 

leis que regem o país, no caso do Brasil “a referência nacional brasileira: Constituição da 

República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, na qual se encontram os princípios 

éticos que devem reger a sociedade brasileira” (PCNs – TEMAS TRANSVERSAIS: 

ÉTICA,1998, p. 57). 

Contudo, o homem também recebe influências no seu comportamento frente aos outros 

homens, não apenas das leis que o governam, mas também dos meios de comunicação que 

muito influenciam no comportamento humano. Desse modo, a liberdade de expressão pode 

contribuir para a vivência ou não da ética na vida das pessoas.  

Por conseguinte, a ética na cidadania também tem seu valor em fatos históricos no Estado de 

Sergipe. Logo, Thales Ferraz notório nome na área industrial sergipana do final do século 

XIX e início do século XX, formado em engenharia têxtil pela Universidade de Manchester – 

Inglaterra foi exemplo de uma vida pautada na ética e na prática do bem ao próximo.   
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Uma das suas maiores inovações foi a montagem, nos arredores da fábrica, 
do que chamou de ‘Parque Industrial’. (...) Concedeu semana de descanso, 
passeios, férias e colocou representantes da fábrica entre autoridades 
políticas, ligadas ao setor trabalhista. Também buscava incorporar os 
operários em passeios e excursões, a exemplo das ocorridas à Serra de 
Itabaiana e ao seu próprio sítio perto do Tramanday. Procurava sempre estar 
junto aos operários, inclusive aparecendo subitamente, numa clara atitude de 
fiscalização. (LIMA, 2003, p. 143). 

 

Esse empresário sergipano destacou-se por buscar beneficiar os mais necessitados. Seu vasto 

conhecimento cultural só contribuiu para que pessoas menos favorecidas e operárias da sua 

fábrica fossem beneficiadas com atitudes justas e capazes de proporcionar auto-estima e 

condições favoráveis de trabalho, promovendo assim, o desenvolvimento sócio-econômico 

em Sergipe.   

Thales é um dos vários exemplos de cidadãos sergipanos que tiveram suas vidas 

fundamentadas nas bases de uma formação acadêmica e pautadas na ética. Pessoas que em 

Sergipe buscaram ou buscam percorrer uma trajetória de vida com dignidade e empenho, e 

que por isso se destacaram ou se destacam na contribuição da prática do bem ao povo 

sergipano, e que foram ou são exemplos de atitudes éticas nesse Estado.    

A ética está muito próxima de cada homem de cada mulher, bastam pequenos gestos para que 

se construa e se acredite num mundo melhor, mesmo que nos tempos atuais, se perceba 

inúmeros exemplos de atitudes injustas, antiéticas e desanimadoras da prática do bem. O 

Brasil precisa caminhar por meio da esperança aos jovens, pois a educação promove o ser 

humano e é caminho certo para se ter uma vida arraigada na justiça, na integridade e na 

percepção da razão.  Educar é preciso. Abraçar a educação é necessário. Não se pode perder a 

esperança de se ter um país mais justo e que promova o bem a todos os cidadãos. Contudo,  

 

ouve-se falar, repetidamente, que estamos vivendo uma crise de valores. E 
de fato estamos. Quando se vivencia o que vivenciamos no governo maior da 
nação, quando assistimos a nossos dirigentes – sem generalizar, mas em 
grande parte – só se preocupando com seu próprio bem-estar e 
enriquecimento. (...) Quando vemos nossos hospitais, universidades e 
escolas sem verbas e prédios públicos luxuosos sendo reformados a cada 
ano; (...) é normal, é humano nos questionarmos vale a pena continuarmos 
nossa luta? (ZAGURY, 2002, p. 217). 

 
 

Essa crítica revela o desejo da recuperação da ética nas ações humanas. Desse modo, o ser 

humano precisa ter a dimensão do seu valor, pois está sempre procurando referenciais para 

justificar suas práticas, sejam boas ou más. 
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O papel da universidade na formação ética da sociedade é contínuo, e ocorre de geração a 

geração, de modo que, os valores por ela transmitidos venham a sustentar a certeza de que, 

somente por meio da educação, o homem poderá renovar seus créditos diante do próprio 

homem.  

 

Ética e educação 

Ao falar em educação, logo se pensa na instituição escola. Contudo, o ser humano desde os 

seus primeiros anos de vida, começa a receber instruções que contribuem para o seu 

desenvolvimento integral. Há o discurso de que devem existir oportunidades iguais para 

todos, num pensamento democrático, mas na prática existem os obstáculos. Não obstante, a 

educação doméstica varia entre as famílias. Consequentemente tem-se a diversidade 

educacional na formação dos indivíduos.  

 

O lar é mais do que um fornecedor de riqueza e privilégio. É o lugar onde os 
primeiros reflexos condicionados são fixados, onde a criança aprende a falar 
e a contar, aprende o nome das coisas, a construir frases, a se comportar de 
certa maneira com relação às outras crianças e aos adultos. É o lugar onde o 
comportamento condicionado ou adaptativo é fixado pela primeira vez. (...) 
O lar continua influenciando a criança muito depois dela ter ido para a 
escola. (PICKERING, 1972, p. 55) 
 

A formação do homem começa na sua primeira base que é a família, e essa participa de um 

ambiente permeado por experiências próprias que nunca são iguais umas as outras. A 

educação familiar é o principal pressuposto para a continuidade do papel educador que a 

escola exerce. Contudo, é necessário que os filhos tenham referenciais e condições de conduta 

em seus lares, num ambiente propiciador de diálogo e instrução para a vida. 

Desse modo, o sonho de qualquer nação de terceiro mundo aponta para a necessidade de que 

crianças nascidas em lares pobres tenham direito a educação escolar, tanto quanto crianças 

nascidas em lares ricos. Assim: 

 

Na escola, tem-se oportunidade de conviver com pessoas diferentes. Uns são 
brancos, outros negros, outros mestiços, há meninos e meninas, alguns com 
limitações no desempenho, outros talentosos em algumas habilidades, 
pessoas de renda familiar desigual, oriundas de famílias diversas, religiões e 
políticas etc. Todos os alunos estão na sala de aula usufruindo do mesmo 
direito à educação. (PCNs – TEMAS TRANSVERSAIS: ÉTICA. 1998, p. 
97)  
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Contudo, essa diversidade de pessoas acolhidas na escola para seguirem os anos seqüenciais 

do ensino regular, advém muitas vezes de famílias diferentes e realidades diversificadas e 

inúmeras vezes conflituosas, o que torna o ambiente escolar complexo e delicado 

principalmente para o professor, que precisa de muita sensibilidade e habilidade para lidar 

com essa condição real da diversidade. 

Nesse contexto, o homem do século XXI vive com pressa, precisa sempre cumprir com vários 

compromissos. A quantidade de atividades se torna muitas vezes muito maior do que as que 

poderia ter se tivesse à preocupação de viver com qualidade. Um dos fatores que acaba sendo 

conseqüência dessa vida que preza pelo capitalismo é a vivência da indiferença ao outro. 

Dessa forma,  

se ao pensarmos o futuro de nossos filhos, só o fazemos em termos de 
sucesso financeiro e de status social, então realmente o melhor é não insistir 
sobre o que é certo ou errado, sobre honestidade, sobre ser produtivo, sobre 
dar um pouco de contribuição pessoal para a melhoria do nosso povo. 
(ZAGURY, 2002, pg. 218). 
 

  

No caso da família é normal na atualidade, que as pessoas de um lar pouco convivam entre si, 

pois tem que cumprir os diversos horários de trabalho ou atividades fora de casa. Entretanto, é 

importante lembrar que os jovens de hoje serão os adultos de amanhã, assim como os adultos 

mais tarde estarão idosos. Então, o amor às pessoas deve ser despertado e fortalecido na 

família, para que este homem moderno perceba que a realidade humana não é só precisar de 

coisas materiais, mas também de sentimentos verdadeiros que podem perpetuar no seio 

familiar de geração a geração. 

Outrossim, a competição é parte integrante do mundo globalizado e da era digital. Com isso, o 

aluno que sai da escola do ensino médio seja pública ou particular, se deparará com a seletiva 

prova do vestibular, que em Sergipe, no ensino público superior, está sendo substituído pela 

prova do ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio, e essas provas de seleções, buscam 

aprovar os mais bem preparados. Para Pickering (1972, p. 23) “as escolas constroem sobre o 

que se aprendeu em casa, e nas universidades sobre o que se aprendeu nas escolas.”  

Esse contexto é apenas para fazer-se perceber o encadeamento do sistema educacional. O 

aluno que chega a universidade, desde tempos remotos ainda pode ser considerado um 

privilegiado, motivo pelo qual um aluno universitário precisa valorizar o conhecimento 

adquirido na Academia para o exercício ético da sua profissão. 
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A educação em Sergipe, por exemplo, tem como referencial o século XIX, quando surgem as 

primeiras escolas que, como na maioria do país, beneficiava a classe dominante. Como 

referencial dos intelectuais sergipanos desse período, cita-se Sílvio Romero e Tobias Barreto2.  

Desse modo, apesar do sistema educacional de Sergipe, ter nas suas bases o privilégio das 

classes mais favorecidas, o que se quer mostrar é que a educação e a universidade tem esse 

poder de qualificar as pessoas para uma atuação profissional sustentada em princípios e 

valores.   

Sílvio Romero e Tobias Barreto fizeram jus à formação recebida na Academia, e exerceram 

com rigor suas profissões, em benefício da sociedade e deixando forte e rico legado cultural. 

Entretanto, a educação é um direito de todos e também compromisso do Estado. Por isso, 

mesmo encontrando dificuldades, ainda que da ordem de falta de aparatos pedagógicos, é 

necessário não desistir de lutar para se ter educação, seja nas instituições públicas ou 

particulares, seja pobre ou seja rico.  

Esse é o papel da universidade no século XXI e por toda vida, formar pessoas capazes do 

compromisso com o desenvolvimento social, econômico, político, cultural, enfim, ofertar 

educação em benefício do crescimento da sociedade civil. Percebendo, contudo, que para se 

construir um profissional ético é necessário observar também o contexto familiar e percurso 

na vivência da formação acadêmica.   

 

A ÉTICA NA VIDA DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO 

 

Aspectos da formação do neófito: a importância da pesquisa e da extensão 

Considerando o papel formador que a universidade exerce sobre o universitário, cabe a ela 

adequar-se a realidade social dos momentos históricos, caminhando junto com os problemas 

da comunidade. 

É realizando pesquisas que a universidade poderá inteirar-se das necessidades sociais, através 

da pesquisa qualitativa como também de novos experimentos por meio das pesquisas 

quantitativas. Para Herkenhoff (1996, pg. 30) “não podemos ter no Terceiro Mundo, uma 

Universidade desligada de seu compromisso social, omissa em face de seu papel de 

transformação da realidade”. 

Assim, é através da pesquisa e experenciando os problemas da comunidade, ainda no período 

de formação do aluno, que é possível fazer a ponte entre teoria e prática. Desse modo, o 

universitário percorrerá os anos da graduação, atento a realidade a qual ele está sendo 
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preparado para futuramente trabalhar. Desse modo, a universidade por meio da pesquisa está 

sempre buscando caminhos para a solução dos problemas da comunidade.  

É função da universidade formar seu aluno com consciência ética, e que mais tarde a 

sociedade perceba no egresso, a educação nele imbuída. Seus atos mostrarão a 

responsabilidade social que o meio acadêmico exerce na vida de um estudante universitário. 

Essa formação recebida na Academia, só terá relevância se for em benefício da própria 

comunidade, pois segundo Herkenhoff (1996, pg. 34) “(...) é função da Universidade ser 

atenta da globalidade dos problemas humanos e sociais de um determinado momento 

histórico, numa determinada sociedade”. 

Contudo, torna-se necessário que o aluno produza conhecimento. A produção científica 

enriquece sua formação e torna sua passagem pela academia participativa e comprometida 

com a construção do saber. Ainda, possibilita a responsabilidade com a transmissão do 

conhecimento científico, por meio da postura ética de apresentação de novos estudos, longe 

de uma ideia tão peculiar do meio acadêmico que é o plágio.  

A universidade também pode contribuir com a propagação do conhecimento através da 

Extensão, quando busca interagir com a comunidade apontando soluções para os problemas 

encontrados. As práticas extensionistas procuram aproximar a universidade da sociedade, e 

são oportunidades importantes para que alunos e professores se envolvam com as realidades 

encontradas fora dos muros da Academia, na busca de unir teoria e prática.  

Essas atividades e outras em sala de aula envolvem o aluno por meio de trabalhos em equipe, 

fato que se torna marcante na vida acadêmica. 

 

Período de formação: os trabalhos em grupo na universidade como um referencial 
formador da ética 
 
Falar de trabalhos em grupos na Universidade, não é tarefa muito simples. Pode-se afirmar 

que cada aluno em período de formação teria suas próprias opiniões sobre o convívio nas 

atividades em equipe. Assim, 

Entendemos o ser humano como um ser dialógico, relacional que se vai     
construindo a partir das relações que vai estabelecendo com os outros seres 
humanos. Sem perder sua singularidade, pois continua sempre sendo um ser 
único e irrepetível (...). A dimensão ética se apóia diretamente sobre essa 
antropologia personalística e dialógica. Reconhecemos o “outro” como 
pessoa com quem entramos em diálogo, e não como simples indivíduo que 
está ao nosso lado, com quem entramos em contato pelo simples motivo de 
sobrevivência, em competição potencial conosco. Na afirmação Dussel 
(1977, p.98), no reconhecimento dessa alteridade “consiste toda eticidade da 
existência”. (GUARESCHI, 2008, p. 56).   
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Todo ser humano é capaz de conviver com o dito “diferente”. Nesse caso, refere-se ao 

componente da equipe que voluntariamente não participa das atividades em grupo em 

igualdade com os demais. Com isso, na universidade percebe-se que existem os alunos que se 

empenham, dedicam-se aos estudos esforçando-se para atingirem um aprendizado de 

qualidade. No entanto, há outros que não usam da honestidade ao participarem, por exemplo, 

dos trabalhos em grupo, não acompanhando o desenvolvimento do estudo, mas ao final por 

ser trabalho em equipe acabam se beneficiando com uma nota.  

Com isso, o trabalho em grupo que deveria proporcionar a interação, o empenho coletivo e a 

troca de experiência, acaba sendo, algumas vezes, um momento conflituoso e de extrema falta 

de ética. Em alguns casos alguns professores ao serem comunicados do problema que 

vivenciou aquele grupo, ainda toma atitude de dar uma solução ao caso. Em outros, o 

professor afirma que a equipe deve resolver sozinha o problema. Enfraquecidos pela situação 

ao qual se encontram, os alunos acabam silenciando e concordando com atos antiéticos dentro 

da própria sala de aula, ao citar o nome do colega no trabalho, por uma questão de 

compromisso com sua própria nota ou com seu desempenho acadêmico.  

Se o professor não age com ética é preciso investigar quais são os fatores que contribuem para 

essa ação. Os professores também são passíveis de atos que podem ir de encontro à ausência 

da ética. Entretanto, nesses casos, a atitude do professor se torna muito delicada, pois compete 

também às pessoas envolvidas, se conscientizarem que estão numa universidade. Por isso, 

torna-se imprescindível a consciência de que o acadêmico está em fase de formação, e precisa 

tirar o melhor proveito de todas as situações, para que cresça nele a responsabilidade consigo 

mesmo e com o espírito de equipe, tão imprescindível para a vida em sociedade.  

 Inúmeros são os benefícios que se podem ter quando se aproveita bem a vivência na 

universidade, entre eles estão um aprendizado pautado em trocas de experiências por meio do 

diálogo crítico e firmado na construção de ações conscientes, visando à percepção do que está 

sendo edificado dentro de si e das pessoas a sua volta, ou seja, o aluno pode ir percebendo por 

meio das atividades em equipe seu próprio desenvolvimento e crescimento acadêmico.        

Essas atitudes devem ocorrer a cada instante dentro da universidade, pois o meio acadêmico 

proporciona momentos de aprendizado desde a sala de aula, também no contato com os 

colegas e com os professores, nas trocas de experiências entre colegas dos diversos cursos, 

nos corredores ou nos espaços livres da universidade, na própria vivência da vida acadêmica 

no geral e na participação em atividades de extensão que deve ser valorizada e fomentada. “Se 

a sociedade se diz democrática, todos os bens devem estar ao alcance de todos, sem distinção 
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de raças, classes, etnias, sexos, idades” (FELIPE, 2008, p.40). E a educação para a vida sem 

sombra de dúvidas é o maior bem que uma pessoa pode adquirir no ambiente acadêmico, pois 

é por meio dela, que as relações humanas e a sociedade deve se movimentar.  

 

Aspectos gerais da formação discente 

É papel da universidade formar o aluno para a prática da profissão. E todos que freqüentam a 

Universidade precisam incorporar as regras da vida acadêmica, favorecendo assim, um 

período de formação mais proveitoso e eficaz.  

Conviver com as normas e as regras impostas na Academia deve ser visto como um dos 

pontos da formação universitária. O ingresso num curso de nível superior, não pode ser visto 

como um ato meramente tradicional nas etapas seqüenciais dos anos escolares. Freqüentar dia 

após dia as cadeiras da sala de aula da universidade precisa ser encarado como um tempo de 

profunda troca de experiências, no qual o conhecimento adquirido e também construído 

propicie mudanças na forma de pensar, de agir e de postura, frente a uma sociedade que 

espera ver no profissional graduado um ser capaz de exercer suas atividades profissionais em 

favor da comunidade.  

Da conduta do egresso depende a visão que se vai ter da formação recebida, pois segundo 

Mello (2004, p.136) “o ser humano depende daquilo que aprende, do que conhece e utiliza da 

cultura acumulada para ser aquilo que é”. Contudo, inúmeros são os desajustes encontrados 

fora da universidade, que infelizmente contribui para olhares negativos sobre determinados 

profissionais. Um dos aspectos, por exemplo, que muito fere a ética profissional, é o plágio na 

produção textual. 

É sabido que alguns estudantes, principalmente que se encontram em fase de elaboração dos 

trabalhos de conclusão de curso, ferem a ética na universidade, e encomendam seus artigos ou 

monografias, a “profissionais” que ganham dinheiro produzindo textos ou copiando dos 

anteriormente produzidos, beneficiando assim, alunos descomprometidos com a ética e com a 

sua própria formação acadêmica. 

Desse modo, o homem é livre para pensar e agir. Entretanto, ainda há profissionais que 

conseguem organizar em um período curto de tempo, trabalhos de conclusão de curso, 

mediante encomenda do título do estudo. Assim, apossar-se de um texto sem a referência do 

autor é crime. Os direitos autorais precisam ser respeitados no meio acadêmico. Contudo, há 

nesses casos dois tipos tradicionais: a) o profissional que ganha dinheiro para produzir seus 

textos, e de livre e espontânea vontade vendê-los a alunos que se julgam incapacitados de 

produção de qualidade. b) Os profissionais que se sujeitam a copiar e colar textos ou de 
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internet ou de monografias prontas, e consegue organizar o texto de forma “espetacular”, 

garantindo uma excelente nota ao aluno, isso, quando o professor não percebe ou não 

desconfia da perfeição textual. Há professores universitários que acabam se tornando  

caçadores de trabalhos plagiados na busca incessante pela ética na academia.   

 

A ÉTICA NO FUTURO DAS PROFISSÕES 

 

Ética Profissional 

Refletir sobre atos que envolvem a falta de profissionais de ética é tarefa que instiga às vezes 

censura. E nenhum homem precisaria ser censurado se agisse conforme a prática da razão e 

do bem.  

Não compete aos homens o julgamento da consciência do outro. Mas, vive-se numa sociedade 

“encharcada” de corruptos. Por isso, falar da desonestidade consigo mesmo e com o próximo, 

remete a vários ângulos das condutas dos seres humanos. E inúmeros são os âmbitos que o 

cidadão comum se vê frente à liberdade de fazer o bem ou o mal a si mesmo e ao outro. 

O homem precisa sobreviver, e às vezes essa sobrevivência percorre caminhos injustos. Com 

isso, muitos profissionais se tornam desonestos, sobre a justificativa de que precisam ganhar 

dinheiro para viver. E acabam abraçando meios mais fáceis muitas vezes indo de encontro a 

sua própria moral e cultura. 

Há no Brasil o dito popular do “jeitinho brasileiro”, que fere inúmeras vezes a conduta ética e 

moral. Essa desonestidade pode ser vista como um reflexo dos “homens do poder”, que se 

envolvem em escândalos por condutas antiéticas ao exercerem cargos ou funções públicas. 

Não precisa freqüentar os bancos da universidade para se aprender a prática do bem. Contudo, 

ao ingressarem numa universidade e adquirirem após anos de estudos o direito a exercer uma 

profissão com formação superior, é fundamental que o egresso faça a diferença. Afirma 

Pickering (1972, p.29 apud CUNHA; SOUZA & SILVA, 2008, pg.8) que “a função da 

educação pode ser formulada de maneira simples; é a de organizar, acelerar e dirigir os 

processos de aprendizagem a fim de produzir indivíduos que contribuirão, nos limites da sua 

capacidade, para a aptidão da sociedade”. 

Desse modo, a harmonia dentro de uma comunidade dependerá da forma que seus 

componentes conduzem suas vidas. Há espaço honesto para todos exercerem suas atividades 

profissionais conforme suas aptidões. Não fossem assim, não existiriam os vendedores 

ambulantes que tiram seus sustentos do caminhar dia a dia nas ruas.  
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As facilidades que muitos querem encontrar para não se esforçarem por uma forma de ganhar 

dinheiro com honestidade, ética e moral, advêm muitas vezes das barreiras encontradas no 

caminho.  

Essa harmonia vivenciada pelo funcionamento da sociedade, abrange algumas regras e o 

respeito a determinadas normas, para que cada ciência e cada homem ocupem seu verdadeiro 

espaço, e que cada um possa atuar dentro das suas devidas competências, respeitando o saber 

adquirido para o exercício da sua profissão.     

 

O Conhecimento adquirido na universidade versus atuação profissional 

O egresso após experenciar um longo período de formação, assume a responsabilidade de 

representar o papel formador que a universidade exerce. É por meio dos seus atos que a 

comunidade poderá usufruir do conhecimento nele alicerçado. Contudo, a universidade por 

meio dos profissionais da educação, cumpre sua tarefa de proporcionar a construção do saber 

científico através das diversas práticas pedagógicas, sendo que, o aluno é o principal 

responsável pela sua própria formação e ação, pois “o conhecimento envolve sempre um 

fazer, um atuar do homem”(REGO, 1995, p.98).  

Nos tempos atuais e primordialmente na academia, as leituras e discussões teóricas 

constituem uma sólida base para que o aluno tenha contato com o conhecimento científico. 

Entretanto, o papel transformador que a universidade pode exercer na vida do estudante, 

muito depende do seu conhecimento de mundo, da sua formação ao longo da vida, da sua 

predisposição para os estudos, dos seus objetivos, dos meios favoráveis para arraigar uma 

formação consistente, entre outros fatores.  

Desse modo, a ética só existirá através das pessoas que a pratiquem. Assim, um dos aspectos 

que podem contribuir para o despertar da vivência da ética profissional é a necessidade de 

formação continuada. Não basta concluir um curso de nível superior. É necessário está em 

constante atualização para que se renovem as práticas na profissão escolhida e se acompanhe 

o desenvolvimento da sociedade. Nesse contexto, muitos são os temas a serem aprofundados 

por meio de pesquisas na instituição de ensino superior, para que se tenham profissionais 

atualizados e comprometidos com práticas educativas em favor do crescimento da 

comunidade pautado no conhecimento científico. 
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O desafio do egresso em ser responsável pela consciência ética 

Antes de ser um estudante e mais tarde um profissional, o homem primeiro vivencia sua 

condição de ser criança, jovem e adulto. Ao longo da vida vai adquirindo hábitos e valores 

que são fortalecidos na formação escolar e universitária. 

O homem é um ser composto de corpo, alma e espírito. O fato de em alguns casos, não 

freqüentar os bancos escolares, por exemplo, não o impede de aprender a falar como também, 

o fato de não saber ler, não o impede de se comunicar, pois a língua a qual pertence, é 

aprendida desde a infância. Desse modo, “a necessidade de intercâmbio entre os homens no 

processo de trabalho possibilitou o aparecimento da linguagem como veículo de comunicação 

e apropriação do conhecimento historicamente construído pela espécie humana”(REGO, 

1995, p.97).    

No entanto, entrar em contato com uma formação escolar e acadêmica é fato marcante na vida 

do homem, que passa a construir saberes e mais tarde a assumir papéis que proporcionarão o 

seu desenvolvimento, o de outros homens e da sociedade.   

Nesse contexto, aborda-se a ética no egresso e a ética profissional, pois não basta estudar para 

se adquirir uma profissão. É necessário abraçá-la com honestidade e seriedade.   

Sempre que há um ato considerado ilícito na prática de um profissional, procura-se apoiar-se 

nos requisitos preestabelecidos para o exercício da profissão, normalmente encontrados no 

código de ética profissional.   

No caso do profissional da educação pública há o Plano de Carreira para ser conservado no 

país, inclusive adotando-se um piso salarial base para a classe. E, para professores das 

instituições particulares segue-se a Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT.     

Quanto às instituições, cabe ao profissional o zelo pelo seu trabalho, considerando 

principalmente a necessidade do bom desempenho profissional numa visão da sua 

sustentabilidade e integridade. Suas capacidades e habilidades quando bem aplicadas, lhe 

proporcionarão a empregabilidade num mundo tão competitivo que é o mercado de trabalho 

formal.   

Por conseguinte, falar em seleção de emprego nos dias atuais é ter a certeza de que as 

empresas buscam os melhores e os mais bem preparados. E ao serem selecionados, procurar-

se-á nesse profissional, o melhor desempenho imbuído numa formação ética e de 

compromisso com o desenvolvimento.   

Não se prepara um acadêmico, que mais tarde será egresso, visando apenas sua realização 

pessoal ou status social, mais que isso, a sociedade precisa do olhar sensível dessa juventude, 
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preparada por meio do diálogo e do pensamento crítico e reflexivo na universidade, para 

contribuir com garra, empenho e dedicação para o crescimento da sociedade.  

Investir no ardor e na vivacidade dos universitários e futuros egressos, eis uma atitude 

inteligente de uma nação que precisa cada vez mais de referenciais formadores de opiniões e 

de atitudes e comportamentos compatíveis com preceitos éticos, tão capazes de estremecer 

qualquer grupo social, pois os profissionais que seguem a ética, mais cedo ou mais tarde 

sempre serão lembrados.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O compromisso que a universidade tem com a sociedade, é o de formar pessoas capazes de ter 

um desempenho ético a serviço da comunidade. Contudo, o período de formação que a 

academia assume ao matricular o neófito no determinado curso para o qual foi aprovado por 

meio do vestibular, de modo algum, é apenas responsabilidade da universidade. 

Esse estudo buscou mostrar os diversos aspectos que envolvem a formação acadêmica 

visando os serviços que serão prestados pelo profissional graduado a sociedade. Nesse 

contexto, a família e a escola tornam-se os principais focos da formação do pensamento ético, 

que deve ser continuado na vivência acadêmica. 

Desse modo, esse estudo proporcionou o pensar crítico e reflexivo sobre a ética no 

comportamento humano, sobretudo na vivência da formação acadêmica numa perspectiva do 

profissional graduado. Então, apontam-se como perspectivas de novas pesquisas sobre o 

assunto da ética: 1- Interesse dos acadêmicos nas produções científicas visando a propagação 

do conhecimento; 2- A prática da ética no estudante universitário; 3- Formação da família 

fomentando a valorização da ética; 4- Propostas de projetos de pesquisa e extensão para que o 

universitário se envolva cada vez mais de forma prática com os problemas da comunidade e 

desenvolva o pensamento ético.   
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