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Desde 2010, 
um grupo 
multidisciplinar 
oferece importante 
contribuição às 
discussões que 
visam à criação de 
códigos de ética e 
à formulação de 
critérios norteadores 
de conduta
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Haverá limites para a ganância? 
Até que ponto nos indigna-
mos com as revelações dos 

jornais que nos mostram grandes 
esquemas de corrupção entre altos 
executivos e políticos, mas somos 
benevolentes com as pequenas trans-
gressões, cometidas no dia a dia, como 
furar fi la, comprar DVD pirata, ou 
“molhar” a mão do guarda de trânsito 
para fugir à multa? Será que condena-
mos uns, mas atribuímos as pequenas 
violações ao nosso conhecido jeitinho 
brasileiro? Basta acompanhar o noti-
ciário recente para ver o quanto essas 
e outras questões apontam para um 
único tema: a ética. O assunto foi tam-
bém o que reuniu professores e alunos 
de Filosofi a, Direito e Administração 
da Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (PUC-Rio), assim 
como pesquisadores de outras áreas e 
instituições, em torno das discussões 
promovidas pelo site Era, sigla para 
Ética e Realidade Atual. Por trás dele, 
um grupo multidisciplinar vem, desde 
2010, levantando e colocando em dis-
cussão os vários aspectos desse tema, 
bastante atual. 

A equipe vem sendo procurada por 
um número crescente de empresas, 
órgãos governamentais e instituições 
diversas, mostrando que ética é uma 
das preocupações cada vez mais 
presentes na sociedade. “Temos sido 
bastante procurados para orientação, 
para contribuirmos para a criação de 
códigos de ética e para a formulação 

Por uma questão de

ética
Vilma Homero de critérios norteadores de conduta. 

E essas demandas vêm de diversas 
áreas”, comenta o coordenador do Era, 
o fi lósofo Danilo Marcondes de Souza 
Filho, professor da PUC-Rio.

As questões em pauta são muitas. En-
tre as preocupações para as quais os 
pesquisadores do Era são chamados a 
contribuir estão o papel da liderança, 
o assédio moral, o respeito às diferen-
ças e vários outros temas recorrentes 
no cotidiano. “Quando furamos fi la 
ou sentamos em lugar prioritário para 
necessidades especiais na condução 
e não levantamos para dar o assento 
a quem de direito, estamos incor-
rendo em atos desonestos. Ou seja, 
estamos transgredindo uma regra, 
uma norma, um direito. No caso das 
pequenas violações, acreditamos que 
podemos individualmente interpretar 
se a norma se aplica ou não. Justifi ca-
-se comprar CD pirata porque CD 
é caro, posso aceitar troco errado a 
meu favor porque o valor é pequeno, 
posso avançar o sinal porque não está 
vindo nenhum outro veículo. Mas, 
quando se considera que sou eu que 
decido pela aplicação da regra e se 
acho que há circunstâncias em que ela 
não se aplica, o caminho está aberto 
para transgressões maiores”, analisa 
Souza Filho.  

Para o fi lósofo, isso também não quer 
dizer que sejamos um país de corrup-
tos. “Pelo contrário, somos trabalha-
dores honestos, lutando para manter 
emprego e família, muitas vezes com 
salários indignos e em condições 
difíceis de falta de infraestrutura 

De políticos e empresários 
a trabalhadores comuns, as 
grandes e pequenas transgressões 
se tornaram corriqueiras, desde 
o recebimento de propinas ao 
hábito de furar fi las
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de saúde, segurança, transporte. 
No entanto, nada justifi ca o desres-
peito às normas e regras nos casos 
das ‘pequenas corrupções’. Não se 
trata de um desrespeito a algo de 
abstrato, mas de um desrespeito 
ao outro, às pessoas com quem 
convivemos e a quem não devemos 
prejudicar, até porque não quere-
mos tampouco ser prejudicados”, 
diz. Para o professor da PUC-Rio, 
muitas vezes deixamos de reclamar 
por achar que não vale a pena, o 
valor é pequeno, ou algo do gêne-
ro. “Com frequência ouvimos que 
somos o país da impunidade. Mas 
as transgressões devem ser puni-
das, coibidas. A impunidade não 
pode ser aceita. Mas a verdadeira 
mudança não é apenas consequên-
cia das punições, mas também da 
mudança de hábitos, de conduta, de 
cultura, do entendimento do papel 

das normas. Algo que se faz com a 
valorização da educação”.

Se isso vale no âmbito da política 
e do cotidiano, também é verdade 
no campo profi ssional. É nessa área, 
por exemplo, que muitas vezes as 
pessoas se atrapalham com noções 
de chefia e liderança. “Algumas 
empresas e instituições nos procu-
ram justamente porque é importante 
formar um consenso, um modelo, 
sobre liderança. Porque o que mui-
tas chefi as confundem é que lide-
rança não é obediência cega, nem 
funciona apenas como imposição de 
cima para baixo. Um líder depende 
mais de reconhecimento do que do 
fato de ter sido designado”, explica 
Souza Filho. Nesse sentido, o Era 
desenvolve dinâmica com o pessoal 
de Recursos Humanos das empresas 
interessadas, mostrando o que pode 
não estar funcionando em longo 

prazo. “O principal ganho desse 
processo é não criar funcionários 
dependentes, mas formar pessoal 
mais preparado.”

Nas web aulas que fazem parte do 
site, um dos estudos de caso, base-
ado em fatos reais e que ilustram 
situações comuns nas relações pro-
fi ssionais, é o de Victor e Andréia. 
Victor, o chefe, nunca parecia estar 
satisfeito e manifestava permanen-
temente esse descontentamento a 
Andréia. Muitas vezes, mesmo que 
ela repetisse clara e objetivamente 
o que ele pedia, Victor insistia, 
dando a entender que ela não es-
taria compreendendo, insinuando 
que lhe faltava capacidade. Certa 
manhã, Victor chamou Andréia em 
sua sala e a repreendeu duramente 
por entender que ela havia elabo-
rado muito mal uma informação. 
O motivo? Não ter colocado a nu-
meração das páginas num relatório. 
Ela perguntou se o resto estava bom 
e ele simplesmente respondeu que 
ainda não tinha lido. Andréia con-
tinuou a chegar na hora, mas não 
fi cava mais depois de seu horário. 
Perdera o respeito que antes nutria 
pelo chefe. Na análise da situação, 
os especialistas avaliam que, sufo-
cado pelas exigências de uma nova 
função, Victor não conseguiu balan-
cear a autoridade formal e informal, 
passando a exigir de Andréia mais 
do que o esperado, tratando-a mal 
e caindo no mau uso da autoridade 
formal. Isso não só repercutia em 
Andréia, mas em toda a equipe.

Para evitar comportamentos desse 
tipo, diversas entidades de classe 
procuram pautar o comportamento 
de seus profi ssionais por um códi-
go de normas de conduta. E, para 
isso, muitas delas pedem ajuda aos 
pesquisadores do Era. “Claro que 
a palavra ‘ética’ tem elementos 
subjetivos. Por isso mesmo há que 

No site do ERA, a ética é uma questão sempre presente: o grupo multidisciplinar vem, 
desde 2010, investigando o tema e elaborando critérios norteadores de conduta 
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procurar o consenso e a partir daí 
elaborar um código de normas que 
contemplem as possíveis situações 
daquele cotidiano profissional”, 
explica Souza Filho. Segundo o 
coordenador do Era, o fato de os 
códigos nem sempre serem devida-
mente respeitados refl ete um traço 
cultural. “Mostra um certo conser-
vadorismo, a difi culdade de nossa 
cultura em respeitar normas. Isso 
também é uma situação que não 
se reverte do dia para a noite; pelo 
contrário, demanda tempo, educa-
ção e muita discussão sobre essas 
questões. Por outro lado, há muita 
gente preocupada com a ética e em 
ampliar esse debate”, acrescenta.

Recorrendo a Platão, Souza Filho 
acrescenta que se tem que pensar 
um ideal de sociedade e a partir 
daí ver o que realmente queremos. 
“A ética sempre parte de preocupa-
ções pessoais da vida concreta. Se 
a prática cotidiana de um grupo se 
mostra insatisfatória, há que buscar 
a convergência de comportamentos 
aceitáveis”, afi rma. Tudo isso está 
vinculado a um todo. As decisões 
dos políticos se refl etem sobre a 
vida das pessoas. “Por isso é tão 
importante investir em educação e 
ampliar o debate”, diz.

Não é por outro motivo que diversas 
escolas têm se preocupado com a 
questão. Em outras palavras, ética 
é algo que se aprende desde cedo, 
e também na escola. “Nosso grupo 
contribuiu também com o projeto 
Junior Achievement. Trabalhamos 
com crianças para despertar nelas 
a consciência do coletivo e assim 
formar adultos melhores. É um 
processo de formação”, relata.

Além de demandas pontuais, 
o Era realiza ainda seminários 
e workshops. O tema assédio moral, 
por exemplo, foi objeto de evento 
na PUC-Rio e na Universidade Ca-
tólica do Porto, em Portugal. “É um 
assunto bastante frequente e, como 
tal, uma preocupação constante 
entre vários grupos, já que é uma 
experiência por que passam muitos 
profissionais. Então, discutimos 
desde os aspectos da legislação 
aos aspectos psicológicos. Em 
Portugal, a legislação está pouco 
desenvolvida nesse campo, daí o 
interesse na formação de grupos 
que debatam e contribuam para a 
formulação de leis.”

Segundo Marcondes, o assunto 
também é preocupação de várias 
empresas portuguesas, que, para 
inibir tais práticas, estão formulan-
do códigos de ética e conduta. “É 
preciso saber como agir em deter-
minadas situações e também que 
haja nas empresas um canal para 
onde os casos possam ser encami-
nhados, uma instância preparada 
para lidar com essas ocorrências”. 
No Rio, a equipe do Era foi além, 
oferecendo ofi cinas a profi ssionais 
de Recursos Humanos de grupos 
de empreendedores. Além de ofi -
cinas, palestras e eventos diversos, 
o site do Era também disponibiliza 
uma série de web aulas sobre o 
tema. “Cada vez mais, ética precisa 
ser um assunto na ordem do dia”, 
conclui.

Pesquisador: Danilo Marcondes de 
Souza Filho
Instituição: Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro (PUC-
Rio)
Programa: Apoio a Projetos de 
Extensão e Pesquisa (ExtPesq)

Danilo Souza Filho (de azul, no centro) e a 
equipe do site do ERA: iniciativa contribui 

para ampliar o debate sobre a ética 
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A dificuldade de 
respeitar as normas 
e a autoridade 
revela um certo 
conservadorismo 
relacionado à 
cultura brasileira
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