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1 INTRODUÇÃO  

  

Muito foi produzido, nos percursos históricos de desenvolvimento social, visando a 

construir melhorias na qualidade de vida dos indivíduos, mas, infelizmente, por outro ângulo, 

elas muitas vezes vem sendo reduzidas a objeto na sociedade capitalista, julgando-se cada um 

a partir do que possui ou do que possa vir a produzir. Grande parte dos valores que regem 

nossa sociedade, atualmente, não apresentam o homem como o foco central, mas, sim, a 

quantia de tudo o que produziu ou possa vir a produzir através de seu trabalho.  

Na busca por métodos mais humanizadores de formação dos sujeitos, destacamos 

neste texto a importância de formarmos profissionais que valorizem cada sujeito como pessoa, 

que auxiliem na busca por liberdade e por emancipação (AHLERT, 1999). 

 

2 METODOLOGIA  

 

Esta investigação corresponde a uma construção oriunda das reflexões suscitadas nas 

aulas da disciplina de Ética e Cidadania, bem como do desejo de aprofundar conhecimentos 

relativos ao desenvolvimento da sociedade e à importância de formar profissionais que 

reconheçam valores éticos e morais na formação de sujeitos humanizados.  

Suscita-se a relevância de um estudo a respeito da responsabilidade profissional como 

parte integrante de nossa formação acadêmica. A pesquisa realizada é de cunho bibliográfico, 

com ênfase nos temas ética e moral, no âmbito da formação profissional. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nossa pretensão foi trazer ao leitor uma discussão acerca dos valores tradicionalmente 

cultivados pelos seres humanos, a fim de que estes sejam valorizados mais por seu modo de 

agir e de se relacionar, enquanto “homem sujeito” capaz de sentir, de pensar, de agir, de 

manifestar suas críticas e opiniões, e de não se resignar à condição de um “homem objeto”, 

que acaba sendo levado pelas massas e pelo automatismo do modo de produção capitalista, 

transformando-se em máquinas de produção a fim de atender as necessidades econômicas de 

uma sociedade individualista pouco preocupada com o coletivo.  

 O interagir ético está relacionado com o bem viver humano, ou seja, com a busca da 

melhor forma de conviver com as pessoas, e com o cultivo de um sentimento e de uma atitude 

que parte da sensibilidade interna de cada um, tal como uma atitude de dentro para fora do ser 

humano. Por outro lado, a moral é regida por normas e leis, caracterizando-se, portanto, como 

uma atitude que parte de fora para dentro. 

 Como profissionais da educação, somos desafiados a repensar nossas 

responsabilidades, nossa atuação e em como estamos mediando esses princípios éticos e 

morais. O que é ser ético, o que significa respeitar princípios morais e para que servem esses 

conceitos na construção da sociedade? 

 No fundo, estes são os questionamentos que nos levam aos princípios básicos que 

regem a construção e a transformação dos sujeitos: importar-se com o bem estar alheio. É 

urgente que o ser humano seja recolocado no centro da problemática dos valores. Se formos 

capazes de fazer isso, seremos capazes de construir uma sociedade igualitária e 

humanizadora, com a formação de indivíduos sensíveis, justos, defensores dos ideais 

familiares, educacionais e profissionais.  

Nosso objetivo, com esta discussão, é analisarmos os valores do ser humano, 

elevando-o à condição de peça fundamental no desenvolvimento social, inspirando-se em 

princípios morais e éticos que o tornam sujeito promotor da vida humana e do bem estar dos 

indivíduos a partir de relações pessoais e não apenas materiais. É claro que não poderíamos 

deixar de produzir bens materiais, mas o que nos vale discutir aqui é a importância da ética e 

da moral. 

A missão que se nos apresenta é a de favorecer a formação de sujeitos capazes de criar 

e de recriar o mundo das coisas, não conforme suas necessidades fictícias, mas, sim, conforme 

os ideais que constroem em prol do bem-estar comum. Trata-se de fomentar a formação de 

um sujeito livre e responsável, com capacidade de escolher o bem e os bons fins, um cidadão 



 

para quem as práticas devem respeitar o “tempo humano”, marcado pelo ritmo biológico, e 

não o “tempo da máquina”, marcado pelos ponteiros do relógio (GALLO, 1997).   

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Concluímos que o aperfeiçoamento do futuro profissional, bem como a qualidade do 

desenvolvimento social, depende da formação do sujeito. Somente serão possíveis mudanças 

e efeitos significativos se forem trabalhados os valores do sujeito como ser humano, homem 

capaz de pensar, de construir e de transformar, com a intenção não só de realizar-se como 

indivíduo isolado e único, mas, também, como um sujeito que sabe agir e lutar pelos 

interesses coletivos. Trata-se do desafio de formar um sujeito social que prima pelo bom 

convívio, pelo bom relacionamento, pela inovação, independentemente do ambiente em que 

esteja inserido.  

A postura ética, portanto, é de suma importância para a nossa vida profissional. 

Difundir atitudes eticamente aceitáveis faz com que os indivíduos alcancem maior eficiência 

através de um bom convívio em sociedade. Agir como atores dessa vivência torna cada 

indivíduo um sujeito construtor da própria história e colaborador nas ações sociais. A ética, 

por suposto, deve perpassar todo o processo de construção e de aplicação do conhecimento. 

Eis um grande e urgente desafio para os educadores, pesquisadores e cientistas do século 

XXI. 
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