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RESUMO 
 

O presente trabalho tem como objetivo principal analisar as diferentes maneiras como os 

alunos de um curso de Administração de Empresas concebem a ética, assim como identificar 

os princípios que a fundamentam. Os questionamentos que embasam esta investigação 

tiveram início, num primeiro momento, nos debates diretos com os alunos do curso, 

solidificando-se, posteriormente, nas discussões do grupo de pesquisa do programa de 

mestrado em Educação (Grupem). A pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso, tendo 

sido utilizados, como instrumentos de análise, questionários, com o objetivo principal de 

identificar a formação e as representações sobre ética dos alunos do curso de Administração 

de Empresas investigados, representações essas que foram analisadas a partir das concepções 

de ética propostas por Paulo Freire e dos pressupostos do Código de Ética, de modo a 

verificar o que preconiza o código e a maneira como os alunos o entendem. Com isso, busca-

se verificar a pertinência dos princípios éticos, costumeiramente aplicados no âmbito 

educacional, na formação dos sujeitos do estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Ética. Moral. Código de ética. Formação e representação. 



ABSTRACT 

 

The main aim of this thesis is to analyze the various ways in which Business Administration 

students deal with ethics as well as to identify the principles they are based upon. The 

questions that provide the basis to this investigation originally started in debates with 

Business Administration students, turning out more solid later on in the discussions of the 

Masters in Education program research group (Grupem). This research includes a case study, 

in which questionnaires have been used as analysis instruments, primarily aiming at 

identifying the ethics understanding and representation by this group of Business 

Administration students. Such representations have been analyzed from the ethics concepts 

proposed by Paulo Freire and from the Code of Ethics project in order to verify what the code 

recommends, as well as the way students interpret it. The purpose of that was to verify the 

relevance of ethical principles, usually applied in the educational area, in the education the 

subjects of this study.  

 

Key words: Ethics. Moral. Code of ethics. Formation. Representation.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

Na universidade, enquanto docente do curso de Administração de 

Empresas, ao ter acesso ao programa do curso, tive conhecimento da existência 

de uma disciplina chamada Ética Profissional, que não fazia parte da grade 

curricular do curso quando o concluí em 1990. Estávamos, entretanto, iniciando 

uma década marcada pela questão da ética em vários campos no Brasil.  

 

Acredito que as preocupações com temas como esse surgem em 

determinadas situações e que eles são sempre discutidos em decorrência de 

crises que necessitam ser administradas. Por meio da ética espera-se estabelecer 

uma nova ordem, que seja efetivada por intermédio dos códigos de conduta, o 

que tem ocorrido de forma mais acentuada desde 1990. 

 

Nas aulas do curso de Administração de Empresas, como docente na 

disciplina Teoria Geral da Administração, várias vezes notava a ansiedade dos 

alunos com relação a alguns temas que diziam respeito à ética e percebia que 

algumas atitudes e alguns posicionamentos deles eram decorrentes somente do 

senso comum, e o mesmo acontecia comigo. A partir desse momento, comecei a 

ler, a participar de palestras, de grupos de debates, e a pesquisar sobre ética e 

suas relações com o administrador de empresas, buscando conhecimentos para 

que pudesse contribuir efetivamente para essas discussões. Foi assim que me 

tornei, a convite da instituição em que trabalho, professora de Ética Profissional 

no curso de Administração de Empresas. 

 

A preocupação com o tema foi crescendo com as aulas, e também 

minha preocupação em estabelecer uma relação entre teoria e prática e provocar 

os alunos à reflexão. Um questionamento que normalmente ocorre por parte dos 

educandos refere-se às representações que eles fazem da ética e se a 

consciência que o estudo da ética proporciona é condizente com o mercado 

capitalista. 

 

O convívio com a situação de trocas, possibilitada pelas aulas, pelo 

convívio com os alunos e os colegas, e a obrigação de atualização permanente 
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abriram oportunidades de observação de outros elementos presentes na relação 

ensino-aprendizagem, despertando em mim a curiosidade e o interesse em 

buscar o aprofundamento no conhecimento dos meandros da educação, com a 

finalidade de compreender melhor esse universo e poder melhorar minha 

competência em sala de aula. 

 

Movida pela crença de que os paradigmas mudam e de que a sala de 

aula deve ser o palco permanente no qual as mudanças podem ser germinadas e 

cultivadas, tomo as palavras de Paulo Freire para justificar minha decisão de 

cursar o mestrado em Educação e explicar meu desejo e propósito de participar 

do processo do ensino da ética nos cursos de Administração de Empresas: 
 

A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao 
desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como 
procura de esclarecimento, como sinal de atenção que sugere 
alerta faz parte integrante do fenômeno vital. Não haveria 
criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos põe 
pacientemente impacientes diante do mundo que não fizemos, 
acrescentando a ele algo que fazemos. (FREIRE, 2003a: 32) 

 

 

1.1. Objetivos 

 

 

O presente trabalho pretende analisar a questão da ética na formação 

dos alunos do curso de Administração de Empresas na instituição investigada. 

Relacionando conceitos próprios da ética, numa abordagem mais ampla e 

regulamentada pelo Código de Ética do administrador, o trabalho busca verificar a 

pertinência de princípios éticos, costumeiramente aplicados no âmbito 

educacional, na área de formação do administrador de empresas. 

 

A pergunta a que este trabalho de investigação procurará responder é: 

A ética, disciplina presente atualmente nas diretrizes curriculares do curso de 

Administração de Empresas, desempenha um papel importante nas 

representações dos alunos? 
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Esse questionamento nasceu de observações feitas enquanto docente 

do curso de Administração de Empresas e das inquietações apresentadas pelos 

alunos na disciplina Ética Profissional. No intuito de compreender essa questão, 

estabeleceu-se o objetivo principal da investigação: 

 

• Analisar a concepção de ética na formação de alunos de um curso 

de administração de empresas. 

 

Desse objetivo geral derivaram os seguintes objetivos específicos: 

 

• Verificar junto aos alunos do curso de Administração de Empresas 

suas representações sobre ética. 

 

• Utilizar as formulações de Paulo Freire a respeito da ética para 

analisar a representações dos alunos. 

 

• Analisar o Código de Ética, verificando seus pressupostos, a fim de 

comparar o que o código preconiza e como os alunos do curso de 

Administração de Empresas o entendem. 

 
 
1.2. Relevância 
 

 

A ética, enquanto temática de investigação, tem sido referência para 

discussões nas diferentes áreas do conhecimento, incluindo-se entre elas a 

filosofia (ARISTÓTELES, 1982 e 1991) e a sociologia (DURKHEIM, 1978). Alguns 

estudos clássicos voltaram-se, na especificação do conceito de ética, para a 

educação (FREIRE, 2000b, 2001 e 2003a; RIOS, 1999 e 2002; WEBER, 1999; 

BOFF, 1997; VASQUEZ, 1995; SAVATER, 1993).  

 

Semelhante abordagem não prescinde, a nosso ver, de uma 

perspectiva que procure situar historicamente tais estudos, a fim de melhor 

compreendê-los num universo de reflexão acerca da noção de ética, além de 
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identificar os possíveis vínculos – explícitos ou não – entre os conceitos de ética e 

moral aplicados ao ensino da ética na administração de empresas (LEISINGER & 

SCHMITT, 2001; NASH, 2001; SROUR, 1998 e 2000; TEIXEIRA, 1991; ARRUDA, 

2001 et al.). 

 

Observamos, no cotidiano, que a ética tem sido, cada dia com mais 

freqüência, um tema cada vez mais presente. Ela tem se constituído em um eixo 

que baliza e analisa as relações sociais de homens e mulheres na sociedade civil 

e política. Por isso, a reflexão sobre a ética tem sido o ponto de partida para 

importantes decisões, sejam elas na vida pessoal ou na pública. No campo 

profissional, seu conhecimento e sua prática têm se tornado uma referência 

paradigmática nas condutas e nos comportamentos das pessoas.  

 

A importância desta investigação se deve ao fato de a ética ser 

disciplina básica da formação do aluno do curso de Administração de Empresas, 

formalizada mediante as diretrizes curriculares.  

 

 

1.3. Pensar o método 
 
 

As preocupações com o método científico vêm desde épocas muito 

antigas e foram objeto de reflexão de Descarte (1596 - 1650), cujas idéias, do 

ponto de vista metodológico, apresentam-se como um marco do pensamento 

científico (CHAMON, 2003; OLIVEIRA, 2002; SALOMON, 1996).  

 

Dentro do propósito de investigação deste trabalho cabe a indagação: 

O que é o método científico? 

 

Segundo Oliveira (2002: 57): “Método é, portanto, uma forma de pensar 

para se chegar à natureza de um determinado problema, quer seja para estudá-

lo, quer seja para explicitá-lo”. 
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Nessa mesma linha, Chamon (2003: 71) esclarece que: 

 
O método científico se desenvolveu e ampliou seu campo de ação 
ao longo dos últimos séculos, penetrando, a partir das ciências 
naturais, todas as áreas da ciência que nasceram e/ou se 
consolidaram nesse período.  

 

Na prática, segundo Gohn (no prelo), “método é o caminho, o processo 

e o instrumento que possibilitam dar uma direção à busca do saber. Ele é uma 

mediação na relação sujeito-objeto”. Portanto, é necessário na medida em que se 

pretende alcançar o conhecimento científico. 

 

 

1.3.1. Procedimentos metodológicos 
 

 

Para Salomon (1996: 157), “se o projeto é de pesquisa, importa 

explicitar detalhadamente a metodologia que funciona como suporte e diretriz da 

pesquisa”. A metodologia seria a forma de organização do conhecimento.  

 

De fato, não existem critérios inflexíveis e metodologias predominantes 

para a realização da pesquisa, já que a escolha depende da relação existente 

entre o objeto de pesquisa e o pesquisador. Ao tratar de metodologia, Goldenberg 

ressalta: “o conjunto de diferentes pontos de vista, e diferentes maneiras de 

coletar e analisar os dados (qualitativa e quantitativamente), que permite uma 

idéia mais ampla e inteligível da complexidade de um problema” (2002: 62). 

 

Observou-se, nesta pesquisa, que os métodos quantitativo e qualitativo 

complementam-se e possibilitam explicitar os caminhos percorridos para chegar 

ao conhecimento do objeto da investigação. Se, por um lado, o método 

quantitativo permitiu delinear estatisticamente o perfil dos alunos do oitavo 

semestre do curso de Administração de Empresas, por outro, o método qualitativo 

possibilitou elucidar fenômenos que não podem ser quantificados, pois referem-se 

a questões que envolvem atitudes, comportamentos e representações. 
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1.3.2. Referencial teórico 
 
 

No plano da realização prática, as pesquisas quantitativa e qualitativa 

foram utilizadas como instrumento de análise para as investigações realizadas 

junto aos alunos do curso de Administração de Empresas, com o apoio de fontes 

bibliográficas sobre ética. Estas fontes apresentam-se sob a forma de manuais de 

orientação (Código de Ética do Administrador de Empresas), legislações 

(Ministério da Educação e Cultura e Conselho Federal de Administração) e livros 

que possibilitaram uma compreensão sobre a problemática da ética, a qual 

continua instigando os estudiosos do tema.  
 

O referencial teórico desta pesquisa construiu-se ancorado, portanto, 

em dois eixos: selecionando algumas categorias-chave, como ética, moral, 

representação social e formação, tendo como parâmetro de observação as 

ementas da disciplina Ética Profissional dos cursos de Administração de 

Empresas e o Código de Ética do Administrador e sistematizando leituras sobre a 

questão da ética e da moral.  

 

As categorias de análise selecionadas para serem investigadas foram 

‘formação’ e ‘representação’ dos alunos. 

 

 
1.3.3. Escolha dos sujeitos da pesquisa 
 

 

Foram selecionados, para investigação, os alunos do oitavo semestre 

do curso de Administração de Empresas, entendendo-se ser possível, no período, 

a comparação dos conceitos propostos na disciplina Ética Profissional com as 

representações dos alunos. Essa seleção se justifica pelos seguintes aspectos: 
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• Primeiramente, porque os alunos entrevistados estavam cursando 

a disciplina Ética Profissional1 há aproximadamente oito meses.  

 

• Segundo, porque os alunos entrevistados estavam prestes a 

concluir o curso de Administração de Empresas e seriam, 

provavelmente, os possíveis porta-vozes, no ambiente 

organizacional, das questões relacionadas à ética e à moral.  

 

 

1.3.4. A construção inicial de pesquisa de campo 
 
 

Num primeiro momento, os alunos do oitavo semestre do curso de 

Administração de Empresas foram convidados a participar de uma pesquisa que 

tinha como objetivo investigar questões relacionadas a conceitos abordados na 

disciplina Ética Profissional. Destacou-se que a escolha de participar ou não do 

processo de investigação ficaria a critério deles. Também foram informados de 

que as entrevistas seriam aplicadas em duas etapas e que os dados coletados 

seriam utilizados em um trabalho de mestrado em Educação. 

 

 

1.3.5. Amostra e pesquisa de campo com universitários – 
Administração de Empresas 
 

 

Na primeira etapa de investigação, foi realizado um estudo com uma 

amostra de sessenta e quatro (64) alunos do oitavo semestre do curso de 

Administração de Empresas na capital paulista, como se segue: 

 

Aplicação de um questionário com treze (13) questões fechadas (anexo 

1), cujo objetivo foi identificar o perfil do graduando em Administração. A primeira 

parte buscou caracterizar as seguintes variáveis: idade, sexo, região de 

                                                 
1 A disciplina Ética Profissional, na instituição investigada, tem início no sétimo semestre e 
conclusão no oitavo semestre, com carga horária de trinta e seis horas por mês. 
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residência, tipo de moradia, tipo de formação do ensino médio, grau de instrução 

dos pais, inserção no mercado de trabalho, nível hierárquico e econômico, renda 

mensal individual, religião e participação social. Ou seja, buscou-se delinear os 

perfis: socioeconômico, político, social e cultural do aluno. 

 

Na segunda etapa de investigação realizou-se o estudo com uma 

amostra de trinta (30) alunos do oitavo semestre do curso de Administração de 

Empresas que haviam participado da primeira etapa, como se segue: 

 

A partir da análise dos dados do questionário da etapa anterior, foi  

aplicado um novo questionário, com treze (13) questões abertas, para aprofundar 

o conhecimento das representações relativas aos conceitos de ética, moral e do 

Código de Ética na formação do profissional de Administração de Empresas 

(anexo 2), e duas (02) questões fechadas, para complementar as informações a 

respeito do perfil dos alunos.  

 

 

1.3.6. Análise dos dados 
 
 

Analisaram-se os resultados dos questionários, comparando as 

respostas dos alunos com o conteúdo das referências bibliográficas utilizadas na 

disciplina e nesta pesquisa. O propósito foi identificar as correlações entre os dois 

universos: as representações expressas nas respostas dos questionários e o 

conteúdo temático desenvolvido na disciplina.  

 

 

1.3.7. Seqüência do trabalho 
 

 

Nesse primeiro capítulo, foram explicitados o problema e os objetivos, 

assim como a relevância da pesquisa e o referencial teórico. Também foi 

explicada a utilização dos métodos quantitativo e qualitativo e dos procedimentos 
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metodológicos que possibilitaram definir os sujeitos da pesquisa e os caminhos 

para a análise de dados. 

 

O Capítulo 2 aborda conceitos centrais da pesquisa, ética e moral, e 

nele é feita uma explanação da obra freiriana, no sentido de identificar nela um 

conceito operacional de ética (FREIRE, 2000b, 2001 e 2003a), além das 

categorias representação social e formação e as suas relações com o objeto de 

investigação.  

 

O Capítulo 3 corresponde, diretamente, a um dos aspectos do objeto 

de estudo: a ética enquanto disciplina do curso de Administração de Empresas da 

instituição investigada a partir do seguinte roteiro: um perfil do ensino da ética em 

cursos de graduação no Brasil (cenário, ementas curriculares, histórico da 

disciplina e contexto histórico brasileiro). Complementando esse capítulo, é 

apresentado o histórico do Código de Ética nas empresas, além de sua estrutura, 

sua organização e o perfil delineado de seus sujeitos. 

 

No capítulo 4 são apresentados os resultados da pesquisa de campo 

realizada com os alunos do curso de graduação de Administração de Empresas 

da instituição investigada. 

 

Finalizando, é feita uma discussão dos resultados da pesquisa, tendo 

como instrumento de análise um retorno nas suas categorias centrais, quais 

sejam, representação social e formação. 
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2. QUADRO REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 
2.1. Conceito de ética 
 

 

O conceito de ética, embora sempre mencionado na mídia, nas ações 

coletivas e nas discussões filosóficas, ainda é de difícil compreensão e 

entendimento, em função de uma forte tendência a se aceitar conceitos 

preestabelecidos, muitas vezes baseados no senso comum, o que provoca, em 

algumas circunstâncias, interpretações ambíguas. Para evitar essa situação, 

procurou-se, neste trabalho, o entendimento do termo ‘ética’. 

 

Segundo o dicionário Hollanda (1999), ética é “o estudo dos juízos de 

apreciação referentes à conduta humana suscetível de qualificação do ponto de 

vista do bem e do mal, seja relativamente a determinada sociedade, seja de modo 

absoluto”. 

 

Complementando, no dicionário Houaiss (2001: 1271), ética é a “parte 

da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, 

disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo esp. a respeito da essência 

das normas, valores, prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social”. 

 
A palavra ‘ética’ vem do vocábulo grego ethos, que significa ‘caráter, 

modo de ser’. “O ethos é a casa do homem [...] o espaço do ethos, enquanto 

espaço humano, não é dado ao homem, mas por ele construído ou 

incessantemente reconstruído” (VAZ, apud RIOS, 1999: 22). 

 

Rios (1999: 23) afirma que: 
 

A ética se apresenta como uma reflexão crítica sobre a 
moralidade, sobre a dimensão moral do comportamento do 
homem. Cabe a ela, enquanto investigação que se dá no interior 
da filosofia, procurar ver [...] claro, fundo e largo os valores, 
problematizá-los, buscar sua consistência. 
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Para Savater (1993: 31), a ética é “a arte de saber-viver, ou a arte de 

viver”, pois está diretamente relacionada à liberdade que o sujeito tem de optar, e 

essa condição é inerente ao ser humano, pois se concretiza no processo de 

inventar e escolher, e até mesmo se enganar na descoberta pela vida.  

 

No pensamento de Boff (1997: 90), “ética designa a morada humana”. 

Isto é, os princípios e os valores necessários para a manutenção da vida humana 

reforçam a importância da ética como alicerce.  

 

Queiroz (1985: 86) complementa essa definição, ao escrever: “a ética 

deve ser compromisso de vida, indo além dos códigos já estabelecidos, e nunca 

subterfúgio para fugir ao incerto, ao novo, ao ainda não institucionalizado”. 

 

Rios (2002: 87) escreve: 
 

Define-se aqui a ética como uma reflexão de caráter crítico sobre 
os valores presentes na prática dos indivíduos em sociedade. É 
no domínio da ética que se problematiza o que é considerado bom 
ou mau numa determinada sociedade, que se questionam os 
fundamentos dos valores e que se aponta como horizonte o bem 
comum, sem dúvida histórico, mas diferente de um bem 
determinado por interesses particulares e, muitas vezes, 
insustentáveis.  

 

Percebe-se, por essas definições, que a ética encontra-se no campo da 

reflexão e estuda a moral (ou as morais, como preferem alguns) e as 

moralidades, analisa criticamente as escolhas que os indivíduos fazem em 

situações reais. Ela é o ponto de partida para se vivenciar princípios universais, 

tais como: justiça, integridade, lealdade, bondade e outros.  

 

 A ética é mais abrangente que a moral, à medida que, diferentemente 

da moral, não sofre as influências do espaço e do tempo. Como disciplina teórica, 

a ética faz parte da filosofia e tem definido seu objeto de estudo como sendo a 

moral, o dever fazer, a qualificação do bem e do mal, a melhor forma de agir 

coletivamente. Ela avalia, então, os costumes, aceita-os ou reprova-os, diz quais 

ações sociais são moralmente válidas e quais não são (SROUR, 1998). 
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O entendimento dessas raízes norteia a ação do homem em 

sociedade, pois os comportamentos temporais são decorrentes do  processo 

derivado do desenvolvimento histórico-social. A relação social, que interliga os 

homens entre si, cria a necessidade de se definir regras de convivência, normas 

de relacionamento que estabeleçam limites a serem respeitados por todos. 

 

Conforme Queiroz (1985: 88-9): 

 
As regras de condutas nem sempre devem ser consideradas 
como sendo a própria ética, pois, muitas vezes, elas são 
espontâneas, não sistematizadas, com total mobilidade em 
decorrência das condições materiais da existência humana.  

 

A vida em sociedade harmônica requer a existência de crenças morais 

que sejam compartilhadas e aceitas, dando a cada indivíduo dessa sociedade a 

possibilidade de conhecer o que é considerado uma conduta certa ou errada, 

lícita ou ilícita, garantindo a sociabilização. 

 

A preocupação com a vida em comunidade remete à filosofia e à 

condição básica de que o homem é um ser social e, portanto, precisa dos outros 

para sobreviver.A ética se apóia principalmente na filosofia para refletir e buscar o 

entendimento da moral, que não é fixa, assumindo diferentes conformações em 

diferentes espaços e tempos. Ela é um princípio que possibilita a análise de 

aspectos da moral e da moralidade. Busca responder às expectativas de uma 

sociedade com relação aos padrões entendidos como ‘certos ou errados’ 

socialmente, sendo no campo da moralidade que a sociedade faz esses 

julgamentos. 

 

A ética analisa os valores estabelecidos e reflete, dentro de um 

contexto histórico, as relações humanas, objetivando a radical busca a favor da 

vida. O propósito é a conscientização, e não a imposição que não se interioriza, 

deixando lacunas que podem ser interpretadas com base em interesses pessoais, 

em detrimento dos sociais. 
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Ela pode ser entendida como uma espécie de teoria sobre a prática 

moral, uma reflexão teórica que analisa e critica os fundamentos e princípios que 

regem determinado sistema moral (ALENCASTRO, 1997 e RIOS, 1999).  

 
Vasquez (1995: 12) assevera que: 
 

A ética é a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens 
em sociedade. Ou seja, é ciência de uma forma específica de 
comportamento humano. 

 
A ética depara com uma experiência histórico-social no terreno da 
moral, ou seja, com uma série de práticas morais já em vigor e, 
partindo delas, procura determinar a essência da moral, sua 
origem, as condições objetivas e subjetivas do ato moral, as 
fontes da avaliação moral, a natureza e a função dos juízos 
morais, os critérios de justificação destes juízos e o princípio que 
rege a mudança e a sucessão de diferentes sistemas morais.  

 

A ética também estuda a responsabilidade do ato moral. A decisão de 

agir em uma situação concreta é um problema prático-moral, mas investigar se a 

pessoa pode escolher entre duas ou mais alternativas de ação e agir de acordo 

com sua decisão é um problema teórico-ético, pois verifica a liberdade e as 

condições que afetam nossos atos. 

 

 
2.2. Panorama do conceito de moral 
 

 

A ética e a moral, no senso comum, são entendidas como princípios ou 

padrões de conduta, em decorrência de suas origens – mores, no latim, e ethos, 

no grego, remetem ao sentido de costumes. Por moral entende-se uma prática 

moralmente aceita por determinado grupo social, baseada em valores e normas 

que orientam o comportamento dos indivíduos. 

 

 Para Rios (1999: 20), “o comportamento é o arranjo dos diversos 

papéis que desempenhamos em sociedade”. Esse comportamento pode ser 

considerado certo ou errado em diferentes culturas, pois o certo ou o errado se 

estabelecem historicamente, em decorrência de uma escala de valores atribuídos 

pela sociedade. 
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O conceito de moral foi delimitado por vários investigadores, dentre 

eles, Durkheim (1978), Bicudo (1982), Aristóteles (1991), Rios (1999) e Srour 

(2000), que se revê a seguir. 

 

Segundo Durkheim (1978: 45): 

 
Se há hoje verdade histórica estabelecida é a que a moral está 
estritamente relacionada com a natureza das sociedades, pois 
que [...] ela muda quando as sociedades mudam. É que ela 
resulta da vida em comum. É a sociedade que nos lança fora de 
nós mesmos, que nos obriga a considerar outros interesses que 
não são os nossos, que nos ensina a dominar as paixões, os 
instintos, e dar-lhes lei, ensinando-nos o sacrifício, a privação, a 
subordinação dos nossos fins individuais a outros mais elevados. 

 

Sobre a moral, Bicudo (1982: 15) argumenta que: “Por um lado, 

verifica-se que ela se encontra ligada aos usos, aos costumes, aos padrões, às 

regras sociais, às leis; por outro, que se encontra ligada a princípios de decisões 

individuais sobre o bom”. 

 

Aristóteles (1991: 29) comenta que: “a excelência moral relaciona-se 

com prazeres e dores; é por causa do prazer que praticamos más ações, e por 

causa da dor que nos abstemos de ações nobres”.  
 
Conforme Rios (2002: 102), a moral ”é o conjunto de normas, regras e 

leis destinado a orientar a ação e a relação social e revela-se no comportamento 

prático dos indivíduos”. 

 

Como explica Srour (2000: 18), as morais são: 
 

Sistemas de normas que expressam valores; códigos 
formalizados; conjuntos internamente coerentes de princípios ou 
de propósitos socialmente validados; discursos que servem de 
trilhos às relações sociais e aos comportamentos dos agentes. 

 

Diante do exposto neste capítulo e no anterior, pode-se retomar a 

reflexão sobre as diferenças entre moral e ética. A moral é decorrente de 

determinada sociedade e altera-se no tempo e no espaço, em conseqüência das 
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transformações sociais, o que não se confirma no caso da ética, que tem como 

enfoque central a vida, devendo ter seus parâmetros fundados na  

intencionalidade universal que visa a sociabilidade dos grupos. Esses grupos 

podem ter ou não morais distintas, em decorrência da perspectiva relativista dos 

grupos sociais e das influências temporais, que são eminentemente históricas. 

 

A moral pode ser entendida, então, como um conjunto de práticas 

cristalizadas pelos costumes e convenções histórico-sociais, e as normas são os 

meios pelos quais os valores morais de um grupo social são manifestos e acabam 

adquirindo caráter impositivo e obrigatório. 

 

Essa dimensão histórica da moral torna-a, por natureza, sempre plural 

(BOFF: 1997). Para amparar essa afirmação, pode-se observar que existem 

morais diferentes em diferentes culturas, ou até mesmo a mesma cultura, morais 

de categorias profissionais, morais religiosas, morais das classes sociais. O 

importante é observar que as morais são reproduções da sociedade 

manifestando-se e elegendo comportamentos a serem seguidos pelos indivíduos 

em um contexto coletivo.  

 

Aristóteles (1982) reforça a idéia de diferentes morais, influenciado pela 

política e pela sua condição de existência, quando analisa os princípios de 

igualdade de posições e de justiça para pessoas equivalentes, que são os 

cidadãos que fazem o Estado, excluindo dessa comunidade os estrangeiros, os 

escravos e as mulheres. 

 

O princípio de justiça de Aristóteles ignora as contradições, justificando 

a escravidão, o domínio do homem sobre a mulher e a relação entre dominantes 

(governantes) e dominados (governados) como fatores para alcançar a 

estabilidade do Estado. 

 

Segundo Severino (2002: 96): 

 
Os valores pessoais não são apenas individuais, pois só se é 
humano quando a existência se realiza nos registros individual e 
social simultaneamente. Assim, a avaliação ética de uma ação 
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não se refere apenas a um sujeito; é preciso reportá-la a um 
índice coletivo. 

 

Assim, a ética reflete com base na existência da moral, tomando como 

ponto de partida a diversidade de morais no tempo, entendendo que cada 

sociedade que baliza as relações entre indivíduos e instituições tem sido 

caracterizada por um conjunto de regras, normas e valores. A ética possui 

elementos de caráter mais universal, embora também seja afetada pela história e 

seu tempo. Por isso, não se identifica com os princípios e as normas de nenhuma 

moral em particular, nem adota atitudes indiferentes ou ecléticas diante delas 

(ALENCASTRO, 1997). 

 

Para Durkheim (1978: 104): “Quanto à moral humana, essa reduz-se 

então a um pequeno número de princípios cuja violação se limita a ser debilmente 

reprimida”. Desse questionamento, pode-se concluir que a reflexão moral tanto 

agrega valor nas ações do sujeito quanto reduz a liberdade de ação, pois existe 

uma relação direta entre moral e comportamento humano determinado por uma 

sociedade, gerando o tempo todo contradições entre os interesses do particular e 

do universal. 

 

Essa contradição moral dá origem a normas e padrões de conduta do 

indivíduo que podem ser classificadas como voluntárias ou involuntárias. As 

ações de caráter involuntário podem ser classificadas como inatas. Ou seja, são 

atitudes que surgem por compulsão ou por ignorância, e que dificilmente serão 

transformadas. Já os comportamentos voluntários são aqueles sobre os quais o 

indivíduo tem controle. Portanto, podem ser aprendidos e nascem de um 

processo de decisão que dependerá das circunstâncias e da finalidade da ação. 

(ARISTÓTELES, 1991). 

 

Segundo Aristóteles (1991: 43), “tudo o que se faz constrangido ou por 

ignorância é involuntário, o voluntário parece ser aquilo cujo princípio motor se 

encontra no próprio agente que tenha conhecimento das circunstâncias 

particulares do ato”. Os comportamentos voluntários podem ser de dois tipos: 

vícios e virtudes que juntos compõem o caráter da pessoa, sendo que as virtudes 

podem ser entendidas como intelectuais e morais. 
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Para Aristóteles, a virtude intelectual necessita ser desenvolvida por 

um processo educativo, de formação e ensino, e a virtude moral é adquirida como 

resultado do hábito, isto é, da repetição de atitudes moralmente aceitas. 

 
A virtude moral é adquirida em resultado do hábito, donde ter-se 
formado o seu nome (ethiké) por uma pequena modificação na 
palavra êthos (hábito). Por tudo isso, evidencia-se também que 
nenhuma das virtudes morais surge em nós por natureza 
(ARISTÓTELES, 1991: 27). 

 

Dentro dessa perspectiva, afirmar a importância da educação no 

processo de desenvolvimento dos valores de sujeitos morais para a convivência 

em sociedade requer o desenvolvimento de uma sociedade moral, que pelas 

ações práticas incute nesses sujeitos hábitos que os tornam bons, enquanto 

cidadãos.  

 

De acordo com Severino (2002: 46): 
 

Pela práxis o homem opera e age. Ela é o movimento que articula 
dialeticamente a operação e a reflexão, a teoria e a prática. Para 
que a ação humana seja criadora e transformadora, precisa ser 
uma prática intencionalizada pela teoria e pela significação. A 
teoria, separada da prática, seria puramente contemplativa e, 
como tal, ineficaz sobre o real; a prática, desprovida da 
significação teórica, seria pura operação mecânica, atividade 
cega. 

 

Estudiosos como Durkheim (1978), Bicudo (1982) e Aristóteles (1991) 

demonstram que há possibilidade de modificar as atitudes morais, em decorrência 

de ações educativas que podem ser praticadas por meio de imagem, reflexão e 

aplicação de normas. Esta dissertação focalizou alguns desses processos: a 

concepção de ética e a formação que os alunos dos cursos de Administração de 

Empresas recebem em cursos de graduação. Este tópico foi abordado no terceiro 

capítulo deste trabalho, quando se apresentou o histórico desses cursos no Brasil, 

de modo a contextualizar o cenário no qual ocorre a formação dos profissionais 

da área de Administração de Empresas. 
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2.3. Conceito de ética em Paulo Freire 
 

 

Paulo Freire, em suas obras Educação como prática da liberdade, 

Pedagogia do oprimido e Pedagogia da autonomia2, demonstra claramente que 

sua preocupação transcende a sala de aula, com o objetivo de viabilizar a 

transformação do indivíduo em sujeito que está no mundo. Esse processo se 

concretiza a partir do momento em que Freire percebe a importância de observar 

de perto os processos de educação existentes na época3, e conclui que somente 

com um processo emancipador e de intervenção seria possível uma pedagogia 

realizada não somente para os educandos, mas fundamentalmente com os 

educandos. 

 

O processo de transformação na educação, para Paulo Freire, 

concretiza-se pela práxis. Portanto, o objetivo iniciado na década de 50 era dar 

um sentido real à teoria (pedagogia) em relação à prática (educação), pois 

quando a teoria não se compromete com a prática e não nasce no processo de 

educação, junto aos educandos, não há comprometimento.  

 

Essa postura educativa tem como ato fundante a pedagogia do 

aprender e a do ensinar, decorrente de um movimento histórico de educar e 

civilizar como paidéia, possibilitando que o ato educativo seja a arte de apreender, 

de ser mais humano, e a cada passo, a cada salto, transforma-se em um ato de 

esperança. 

 
                                                 
2 Sem dúvida, o conceito de ética perpassa toda a obra de Paulo Freire. Para fins desta pesquisa 
foram selecionadas três obras que são consideradas marcos referenciais: Educação como prática 
da liberdade, do início de sua carreira, por expor seus conceitos e propostas de atuação; 
Pedagogia do oprimido, a mais conhecida, por ser a obra que serve como referência às suas 
outras obras e anuncia as 11primeiras categorias freirianas; e Pedagogía da Autonomia, na etapa 
final de sua produção, que representa um momento em que a sociedade brasileira discutia a 
questão da ética e os códigos de éticas estavam sendo criados. 
3 Segundo Romão (2002b: XIII) “...no pós-guerra que se deu a gênese e formação das fontes 
inspiradoras dos princípios, dos fundamentos e das categorias fundantes do pensamento de Paulo 
Freire”. Considerou-se o ano de 1959 data da apresentação de sua tese de concurso para a 
cadeira de História e Filosofia da Educação na Escola de Belas-Artes de Pernambuco, como o 
marco para a organização e a concretização de suas propostas e preocupações com a  educação 
brasileira. 
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Nesse processo de aprendizagem, o conhecimento se constrói na 

relação, que é ocasionada por oportunidades e experiências históricas. Partindo 

dessa constatação da importância da “educação e do ser mais humano” que 

aflora nas obras de Paulo Freire, buscou-se identificar, nas obras citadas, o que é 

ética para o educador, já que está diretamente relacionada com o propósito da 

educação. Freire não tratou do assunto em uma obra específica, mas observou-

se que ele consegue, até hoje, gerar uma reflexão a respeito do assunto. Sendo 

assim, procurou-se identificar pontos básicos e comuns em seus textos.  

 

O ponto de partida para a análise do que é ética para Paulo Freire é 

perceber e assumir a liberdade e a crítica como o modo de ser do homem. 

Observou-se, nas obras investigadas, que Paulo Freire trabalhou e viveu para que 

a ética pudesse nascer do exercício livre da consciência, com o método que 

denominou de “cultura popular”, que “conscientiza e politiza” (FREIRE, 2003a, 

2001, 2000b). Nesse sentido, um ato pedagógico, antes de ser um ato 

educacional, é um ato político (FREIRE, 2003a; RIOS, 1999). 

 

Freire (2003a: 15-6), ao tratar especificamente da ética, afirma que: 

 
É preciso deixar claro que a ética de que falo não é a ética menor, 
restrita, do mercado, que se curva obediente aos interesses do 
lucro [...]. Falo, pelo contrário, da ética universal do ser humano. 
[...]. A ética de que falo é a que se sabe traída e negada nos 
comportamentos grosseiramente imorais. 

 

Sua preocupação com relação à ética é conseqüência de uma reflexão 

em relação ao contexto histórico, que identifica as causas de alguns 

comportamentos, valores e a ética da sociedade. Falar de ética inserida num 

contexto de valores históricos burgueses, sabendo das limitações decorrentes dos 

interesses de mercado, mas podendo essa relação ser mais justa e digna para a 

humanidade. Todo esse processo é decorrente de momentos históricos, que com 

o passar do tempo vão sendo modificados, ocorrendo uma transformação pela 

qual os indivíduos e a própria sociedade percebem a necessidade de enxergar-se 

como sujeitos e não objetos da história, devendo assumir a responsabilidade e o 

compromisso com a ética. 
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O propósito de Paulo Freire é que, pela educação, seja possível uma 

mudança de comportamento e a prática da ética, que nasce na relação dialógica, 

em que educador e educando aprendem juntos, objetivando a prática de uma 

ética universal.  

 

Nesse sentido, Freire (2003a: 18) busca refletir a respeito da ética 

enquanto ética universal, afirmando que: 

 
Quando, porém, falo da ética universal do ser humano estou 
falando da ética enquanto marca da natureza humana, enquanto 
algo absolutamente indispensável à convivência humana [...]. Na 
verdade, falo da ética universal do ser humano da mesma forma 
como falo de sua vocação ontológica para o ser mais.  
 

Um dos aspectos abordados nessa discussão está relacionada ao ser 

humano, considerando que o princípio de vida do humano é a humanidade. 

Eminentemente, a primeira condição para ser humano é estar vivo. Portanto, a 

ética deve ser o compromisso com a vida. Negou-se a vida, negou-se a 

humanidade. O segundo aspecto é a liberdade, como auto-afirmação, sendo outro 

princípio universal que, quando negado, se nega a humanidade.  

 

Completando, Freire (2003a: 18) escreve: 

 
É no domínio da decisão, da avaliação, da liberdade, da ruptura, 
da opção, que se instaura a necessidade da ética e se impõe a 
responsabilidade. A ética se torna inevitável e sua transgressão 
possível é um desvalor, jamais uma virtude. 

 

Diante dessas idéias, se o humanismo deve ser universal, e se a 

liberdade consiste na auto-afirmação, não se pode negar o coletivo. Portanto, o 

núcleo central da ética passa a ser a radicalidade a favor da vida universal. 

 

 Dessa forma, para que a reflexão ética venha a ser viabilizada, faz-se 

necessário um processo de conscientização e construção do conhecimento, 

priorizando a liberdade. Esse processo torna-se possível em decorrência das 

relações homem do mundo e com o mundo, que o transformam em sujeito da 

história e da sua própria cultura, no sentido de existir, que para Freire tinha 
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amplitude maior do que estar no mundo, significando transcender, discernir e 

dialogar. 

 

Segundo Freire (2003a: 56): 

 
A capacitação de mulheres e de homens em torno de saberes 
instrumentais jamais pode prescindir de sua formação ética. A 
radicalidade desta exigência é tal que não deveríamos necessitar 
sequer de insistir na formação ética do ser ao falar de sua 
preparação técnica e científica.  

 

A partir dessas reações, surgem as possibilidades de transgressão à 

ética, portanto, a necessidade de o homem integrar-se, e esta condição o enraíza, 

tornando-o mais consciente da sua condição pela criticidade, pois busca 

oportunidades e supera os obstáculos, que também são históricos, para tornar-se 

verdadeiramente um homem sujeito. 

 

Desse ponto de vista, Freire (2001: 134) afirma: ”O diálogo, como 

encontro dos homens para a ‘pronúncia’ do mundo, é uma condição fundamental 

para a sua real humanização”. A afirmação do homem como sujeito dependerá da 

sua condição de ultrapassar o que Freire classifica de medo da liberdade4, pois o 

conhecimento traz responsabilidade e um compromisso com a prática, que em 

algumas situações podem ocasionar reações por parte daqueles que não têm 

interesse em que ocorram as mudanças necessárias, fazendo com que o 

indivíduo, em alguns casos, prefira calar e acomodar-se.  

 

Por fim, ética, para Freire, é a necessidade de viabilizar a liberdade 

pela educação, pela possibilidade de enxergar o mundo com os seus próprios 

olhos e, assim, ser agente de transformação social, ressaltando que educar é 

mais que ensinar, é educar para a ética, para a consciência crítica, para a 

reflexão transformadora e para a formação do cidadão. 

 
 
                                                 
4Expressão utilizada por Paulo Freire no livro Educação como prática da liberdade, fazendo 
referência a fala do autor Erick Fromm, da obra El Miedo a La Liberdad e Pedagogia da 
esperança, referenciando a obra do autor Jean Paul Sartre, no prefácio a Os condenados da terra. 
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2.4. As categorias de análise do quadro referencial 
 

 

Existe uma relação direta entre as categorias de análise e o objeto de 

investigação, constituindo as categorias a ferramenta fundamental para se chegar 

a determinado conhecimento. Daí a importância de localizá-las em um quadro 

referencial teórico que formará o arcabouço analítico que orientará esta pesquisa.  

 

Segundo Castells & Ipola (1973: 12), as categorias representam uma 

“unidade de significação de um discurso epistemológico”, podendo apoiar ou 

obstruir uma prática científica. 

 

O propósito da análise, nas pesquisas realizadas junto aos alunos do 

curso de Administração de Empresas, foi orientado pelas categorias 

representação social e formação, consideradas centrais para a construção do 

trabalho de investigação, buscando-se verificar se os princípios e fins propostos 

são realizáveis.  

 

 
2.4.1. Representações sociais 

 

 
A investigação da categoria representações sociais surge da 

necessidade de entender de que forma os alunos do curso de Administração de 

Empresas, ao construírem o conceito de ética, passam a relacioná-lo, negá-lo ou 

mesmo transformá-lo, ao menos conceitualmente.  

 

O conceito de representação social ou coletiva foi estruturado, entre 

outros, por Serge Moscovici, na Europa, com a publicação do estudo La 

psychanalyse: son image et son public, em 1961. Ele teve como fontes teóricas as 

obras de Durkheim e Lévi-Bruhl, com bases inspiradoras na sociologia e na  

antropologia. 
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Nesse sentido, Moscovici, no prefácio do livro de Guareschi & 

Jovchelovitch (2003), elabora quatro explicações que dão forma à teoria das 

representações sociais: 

 

1) Racionalização das representações sociais, enquanto representações 

coletivas. 

 

2) As representações sociais na relação sujeito-sistema e sistema-sujeito, na 

sua coexistência, e a importância da noção de conflito (indivíduo e coletivo) para a 

relação teoria e prática.   

 

3) A teoria deve ser elástica e complexa, para se adaptar aos diferentes 

problemas e fenômenos a serem investigados. 

 

4) Conseqüentemente, a metodologia para analisar a representação social, 

enquanto fenômeno de investigação, deve ser escolhida pelo investigador, sendo 

Moscovici adepto do método politeísta. 

 

A necessidade de investigar a representação social enquanto categoria 

de análise fortaleceu-se durante a concepção do projeto de pesquisa e o 

desenvolvimento deste trabalho, que pretende analisar a concepção de ética e a 

formação dos alunos dentro da disciplina Ética Profissional de um curso de 

Administração de Empresas de uma instituição particular. 

 

Ao selecionar a categoria representações sociais, procurou-se verificar 

se os alunos do curso, independentemente dos conceitos previamente 

estabelecidos e apresentados na disciplina Ética Profissional, sofrem influência 

externa do senso comum, que transforma ética em moral, as quais passam a ser 

representadas na modalidade discursiva (no caso deste trabalho, nas respostas 

das entrevistas).  

 

Para melhor entender a categoria representações sociais, buscou-se o 

seu significado. Jovchelovitch (2000: 75) indaga: “A representação é uma mera 

reflexão do mundo externo na mente, ou uma marca da mente que é reproduzida 
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no mundo externo – não pode ser facilmente esquecida”. Sendo assim, as 

representações se fortalecem em função dos conflitos existentes entre a teoria e a 

prática, que são despertados no processo de conhecimento do objeto, neste caso, 

o conceito de ética. 

 

Observou-se, nos trabalhos de Guareschi & Jovchelovitch (2003) e 

Jovchelovitch (2000), que os autores evitam formalizar um conceito fechado de 

representação social, objetivando não descaracterizar a amplitude proposta pelo 

precursor da teoria da representação social, Serge Moscovici. 

 

 Em sua obra, Jovchelovitch (2000) ressalta que são raros os autores 

que tentam conceituar, ao menos explicitamente, representação social. Dentre 

esses autores, pode-se citar Kaës, com a obra Le travail de la représentations et 

les fonctions de l’intermédiare: étude psychanalytique (1984). Esse autor escreve: 

 
A representação social é um trabalho: um trabalho tanto de 
chamada do ausente como um trabalho de ligação. A 
representação, portanto, opera em um campo de ausências, 
chamando à re-presentação aquilo que está ausente. Nessa 
tarefa, ela produz a ligação entre o ausente e o presente. (KAËS, 
apud JOVCHELOVITCH, 2000: 76) 

 

Pretende-se identificar essa ligação entre o presente e o ausente, 

envolvendo o conflito descrito por Moscovici, nas representações dos alunos em 

relação ao conceito de ética. 

 

Resta lembrar que o conceito de representação social tem uma longa 

tradição nas ciências sociais, ocupando lugar central nas elaborações do pai da 

sociologia, Émile Durkheim. Para este autor: “Todo o sistema de representação 

que em nós mantém a idéia e o sentimento da regra, da disciplina, tanto interna 

como externa, foi a sociedade quem o instituiu nas nossas consciências” 

(DURKHEIM, 1984: 22). 

 

Nesse sentido, é interessante observar a relação entre a teoria e a 

prática social de nossos alunos, em comparação com as representações sociais 

que vão sendo construídas. O resultado desse confronto depende principalmente 

de fatores externos aos vivenciados pelos alunos em sua formação, trajetória e 
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experiência de vida, em que se observam as influências de valores, crenças, 

religião, ambiente familiar e profissional e outros.  

 

 

2.4.2. Formação 
 

 

A categoria formação vem sendo investigada principalmente no campo 

da educação, nas áreas relacionadas à formação de professores do ensino básico 

e a outras mais específicas, como, por exemplo, a formação do profissional de 

administração de empresas. O processo de formação tem sido discutido em 

fóruns que vêm sendo articulados para a produção de conhecimento a partir da 

integração entre as Instituições de Ensino Superior (IES), o Conselho Federal de 

Administração de Empresas (CFA) e o Conselho Regional de Administração de 

Empresas (CRA), Associação Nacional dos Cursos de Graduação em 

Administração (Angrad), a Associação Nacional dos Cursos de Pós-graduação 

em Administração (Anpad) e o Ministério da Educação e Cultura (MEC). 

 

Iniciamos buscando o significado da palavra ‘formação’ no dicionário e, 

relacionando-o com a categoria de investigação formação dos alunos do curso de 

Administração de Empresas.  

 

De acordo com o dicionário Houaiss (2001: 1372), formação significa: 

 
2. maneira como uma pessoa é criada; tudo que lhe molda o 
caráter, a personalidade; criação origem, educação [...]. 3. 
conjunto de conhecimentos e habilidades específicos a um 
determinado campo de atividade prática ou intelectual [...]. 

 

Na área da educação, diversos autores tratam da categoria formação, dentre eles: 

Chamon (2003), Pimenta (2001a e 2001b), Freire (1999) e Nóvoa (1995). As 

idéias de alguns desses autores serão usadas como referências para 

fundamentar o conceito adotado neste trabalho. 

 

Sobre a formação, Nóvoa (1995: 115) escreve: “Ninguém se forma no 

vazio. Formar-se supõe troca, experiência, interacções sociais, aprendizagens, 



 

 

37

 
 
 

um sem fim de relações”. O ponto de vista de Nóvoa (1995) é fundamental para 

entender que a formação se realiza em conjunto, na relação entre os indivíduos. 

 

Para Chamon (2003: 55): “Formar evoca, finalmente, dar ser e forma e, 

por extensão, organizar e estabelecer. É uma ação global que se direciona a uma 

transformação profunda da pessoa”. Tem-se com Chamon (2003), em 

complemento a Nóvoa (1995), que pela formação pode-se transformar e 

desenvolver o indivíduo, considerando que a formação está diretamente 

relacionada a diversos saberes, morais, intelectuais e sociais. 

 

Em complemento a Nóvoa (1995) e Chamon (2003), buscou-se em 

Freire (1999), considerando a sua vasta bibliografia e as pesquisas realizadas 

com formação de professores, os seis princípios básicos para um programa de 

formação permanente de educadores desenvolvido em sua gestão como 

secretário da Educação da cidade de São Paulo em 1989. Chamam a atenção 

especificamente os três primeiros princípios, que abrangem todas as outras 

formações, a saber: 

 

“1) O educador é o sujeito de sua prática, cumprindo a ele criá-la e recriá-la. 

 

 2) A formação do educador deve instrumentalizá-lo para que ele crie e recrie a 

sua prática através da reflexão sobre o seu cotidiano. 

 

 3) A formação do educador deve ser constante, sistematizada, porque a prática 

se faz e se refaz.” 

 

Do exposto, percebe-se a categoria formação enquanto processo de 

reflexão sobre a prática, o que demanda que seja construído para e pela 

educação do aluno. As idéias de Freire ressaltam à medida que se consideram os 

alunos do curso do curso de Administração de Empresas como: 

 

1) Sujeitos de sua prática, podendo, portanto criá-la e recriá-la. 
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2) Agentes de reflexão sobre o seu cotidiano para uma prática em 

transformação. 

 

3) Em processo de formação contínua, articulando saberes herdados com 

saberes adquiridos na formação escolar. 

 

Nesse sentido, a formação enquanto momento constitutivo da prática 

dos alunos do curso de Administração de Empresas foi objeto de reflexão da 

pesquisa realizada via as representações dos alunos. Desse modo, pensar a 

formação integral do aluno como cidadão ético passa a ser primordial para atingir 

os objetivos deste trabalho. 
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3. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DO ENSINO DA ÉTICA 
 
 
3.1. O ensino da ética em cursos de graduação no Brasil 
 

 

O Curso de Administração de Empresas surgiu da necessidade de 

formar profissionais capazes de acelerar o processo de desenvolvimento que se 

instalou no país em decorrência da transformação da sociedade de agrária em 

industrial, fruto de um processo de modernização que culminou na busca de mão-

de-obra qualificada e, conseqüentemente, de profissionais aptos a exercer 

diferentes funções empresariais. Percebeu-se, assim, a necessidade de formação 

de um profissional de administração que deveria ser preparado dentro de um 

sistema escolar que atendesse a esse mercado industrializado. 

 
O ensino da Administração está relacionado ao processo de 
desenvolvimento do país. Esse processo foi marcado por dois 
momentos históricos distintos. O primeiro, pelos governos Getúlio 
Vargas, representativos do projeto "autônomo", de caráter 
nacionalista. O segundo, pelo governo de Juscelino Kubitschek, 
evidenciado pelo projeto de desenvolvimento associado e 
caracterizado pelo tipo de abertura econômica de caráter 
internacionalista. Este último apresentou-se como um ensaio do 
modelo de desenvolvimento adotado após 1964. 
(www.crasp.org.br)  

 

A formação do profissional de Administração de Empresas tornou-se 

possível com a regulamentação da profissão, por meio da Lei nº 4.769 (anexo 3), 

de 9 de setembro de 1965, que garantia aos portadores de títulos expedidos pelo 

sistema universitário acesso ao mercado de trabalho. Com a regulamentação da 

profissão e a expansão dos cursos superiores, várias instituições abriram o curso 

de  Administração no Brasil, mediante orientação do Sesu/MEC, que 

institucionalizou  um currículo mínimo para os cursos de graduação em 

Administração em 1966 e 1993, estabelecendo um padrão unitário entre as 

diferentes instituições. Esse procedimento foi reformulado em 24 de novembro de 

1995, com a Lei 9.131, art. 9º, § 2º, alínea “c”, que conferiu à Câmara de 

Educação Superior do Conselho Nacional de Educação a competência para a 

elaboração do projeto de Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN, com propostas 
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enviadas pela Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação ao 

CNE, pelo  inciso VII do art. 9º da nova LDB 9.394/96, de 20 de dezembro de 

1996, publicada em 23 de dezembro do mesmo ano, concedendo mais liberdade 

às instituições e ao programa curricular do curso de Administração, que tem sido 

reformulado por publicações que buscam acompanhar os avanços e as  

vantagens do DCN sobre o currículo mínimo (Resolução CFE nº 2, de 04/10/97). 

 

Antes de tratar do ensino de ética no curso de Administração de 

Empresas, é preciso fazer uma breve retrospectiva histórica do curso, conforme 

quadro abaixo. 

 

 

QUADRO 1 – Histórico dos cursos de Administração no Brasil 
Ano Universidade Resumo 
1941 Escola Superior de 

Administração de 
Negócios – Esan 

Criação do primeiro curso de 
Administração, inspirado no modelo do 
curso da Graduate School of Bussiness 
Administrations, da Universidade de 
Harvard. 

1946 Faculdade de 
Economia, 
Administração e 
Contabilidade da 
Universidade de 
São Paulo – 
FEA/USP 

Ministrava cursos de Ciências 
Econômicas e de Ciências Contábeis, 
em que eram apresentadas algumas 
matérias ligadas à Administração. 

1952 Fundação Getúlio 
Vargas – 
Ebape/FGV, no Rio 
de Janeiro 

Criação da Escola Brasileira de 
Administração Pública e de Empresas da 
Fundação Getúlio Vargas. 

1954 Escola Brasileira de 
Administração de 
Empresas de São 
Paulo – Eaesp 

Escola vinculada à FGV, onde surgiu o 
primeiro currículo especializado em 
Administração, com o objetivo de formar 
especialistas em técnicas modernas de 
Administração. 

A partir da 
década de 
1960 

FGV Passa a ministrar cursos de pós-
graduação nas áreas de Economia, 
Administração Pública e de Empresas. 

1963 FEA/USP Passa a oferecer cursos de 
Administração de Empresas e de 
Administração Pública. 

Fonte: www.crasp.org.br  

Organização: Lucimar da Silva Itelvino (2004). 
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3.1.1. Cenário histórico da disciplina 
 

 

“Em 1992, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) sugeriu 

formalmente que todos os cursos de administração, em nível de graduação e pós-

graduação, incluíssem em seu currículo a disciplina de Ética. Nessa ocasião, o 

Conselho Regional de Administração (CRA) e a Fundação Fides reuniram em São 

Paulo mais de cem representantes de faculdades de administração, que, com boa 

disposição, comprometeram-se a seguir a instrução do MEC”. (ARRUDA, 2001 et 

al.: 59) 

 

A Fundação Fides (Fundação Instituto de Desenvolvimento 

Empresarial e Social), desde a sua criação, em 1986, tem contribuído com a 

sociedade, reunindo empresários e intelectuais para diversos debates, com a 

preocupação de gerar reflexões sobre o comportamento ético e a humanização 

da sociedade. Foi o primeiro órgão a debater em um simpósio internacional 

“Aspectos éticos e dívida externa”, além do primeiro “Simpósio realizado em São 

Paulo, em 1992, sobre “A ética no mundo da empresa”. Ambos deram origem a 

publicações, entre elas o livro da professora doutora Laura Nash, da Universidade 

de Harvard, intitulado Ética empresarial: boas intenções à parte, traduzido na 

época para o português. O Fides constantemente tem buscado participar de 

processos que atraiam intelectuais e empresários a essa nova vertente ética, com 

publicações, conferências e seminários, além de, no ano de 2001, ter dado 

continuidade a novas reflexões com o tema “Ética, o desafio para as organizações 

do século XXI”.  

 

À medida que esses debates aconteciam, outras instituições se 

motivavam e agregavam pessoas interessadas em desenvolver reflexões sobre a 

proposta do MEC, em inserir no currículo a disciplina Ética, tendo mobilizado 

órgãos como a Secretaria Municipal da Cultura, em abril de 1991, com um curso 

que tinha como título “Ética”. Em 1992, a Fundação Getúlio Vargas (Cene) criou 

em São Paulo o primeiro Centro de Estudos de Ética nos Negócios, vinculado ao 

curso de Administração de Empresas, e que em 1997 passou a chamar-se Centro 
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de Estudos de Ética nas Organizações, tendo desenvolvido pesquisas, promovido 

seminários, feito publicações, como resultado de eventos realizados, tais como o I 

Congresso Latino-Americano de Ética, Negócios e Economia, em 1998. Em 2000 

o Cene-FGV-Eaesp realizou o II Congresso Mundial da Isbee – Internacional 

Society of Business, Economics, and Ethics, com o tema “Os desafios éticos da 

globalização”.  

 

Com o propósito de enfatizar os conteúdos de formação básica dos 

cursos de Administração de Empresas e, conseqüentemente, a importância da 

disciplina Ética, que durante muitos anos ficou agregada à disciplina Filosofia, o 

MEC aprovou as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em 

Administração em seu documento de 13 de fevereiro de 2002, em que a disciplina 

Ética tornou-se independente (anexo 4).  

 

Com o objetivo de alicerçar a busca do conhecimento dentro de um 

processo pedagógico, adotou-se  o livro como fonte de informações e principal 

recurso para as pesquisas dos alunos dos cursos de Administração. Nesse 

sentido, em 1996, a Comissão de Especialistas do Ensino da Administração – 

Ceead/Sesu/MEC, em conjunto com o Conselho Federal de Administração – CFA 

e a Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração – Angrad, 

apresentou às instituições que contemplavam os cursos de Administração de 

Empresas uma bibliografia de referência denominada Biblioteca Básica dos 

Cursos de Administração (ALVAREZ & ANDRADE, 2002: 11). 

 

A bibliografia básica dos cursos de Administração de Empresas é 

apresentada no anexo 5, sendo que as disciplinas Filosofia e Ética fazem parte do 

mesmo ementário básico de referência apresentado pela Associação Nacional 

dos Cursos de Graduação em Administração (Angrad), conforme  texto abaixo: 

 

“Fundamentos filosóficos. O conhecimento. A ciência. A política. A 

moral. Estética. Antropologia filosófica. Filosofia e educação. Filosofia e 

tecnologia. Lógica. Objetividade dos valores. Ética da administração, da empresa 

e do gerente. Cenários novos. As correntes filosóficas contemporâneas” 

(www.angrad.org.br). 
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Pode-se verificar que, mesmo tendo as diretrizes curriculares do curso 

de Administração de Empresas apresentado as disciplinas Ética Profissional e 

Filosofia separadas, os órgãos oficiais (CRA, CFA e Angrad) continuam 

apresentando as disciplinas em um único ementário e uma mesma bibliografia 

básica. 

 
 
3.2. Ementas curriculares da disciplina Ética Profissional 
 

 

Analisaram-se os textos das ementas da disciplina Ética Profissional 

dos cursos de Administração de Empresas, com o propósito de identificar o 

enfoque dessa disciplina para a formação do administrador de empresas. Segue-

se a descrição de algumas ementas da disciplina, com as nomenclaturas nas 

instituições investigadas: 

 

1ª instituição – Ética Aplicada à Administração 

 

“Estuda conceitos de Ética Geral e Profissional, as doutrinas que 

fundamentam as diferentes morais, os direitos, obrigações e dilemas profissionais 

do administrador de empresas, Código de Ética do Administrador (CRA-SP), 

desenvolvendo a habilidade de analisar as implicações éticas no processo de 

tomada de decisão e da cidadania.” 

 

2ª instituição – Ética e Negócios 

 

“Discutir os princípios éticos envolvidos na gestão de negócios, a 

responsabilidade social da empresa e o papel do administrador como agente do 

processo de mudança organizacional e social.” 

 

3ª instituição – Ética Geral e Profissional 
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“Compreensão dos conceitos da ética clássica e moderna, identificando 

os projetos éticos da modernidade, na perspectiva de se estabelecer nexos com a 

sociedade atual e sua relação com a profissão do administrador. Ênfase no 

comportamento ético profissional e sua prática dentro das organizações 

empresariais e na sociedade de modo geral.” 

 

4ª instituição – Ética & Negócios 

 

“Abordagens de estudo de ética e principais conceitos associados; 

problemas éticos contemporâneos; ética e economia; competitividade e capital 

social; ética profissional no campo da Administração; ética nas organizações; 

responsabilidade social e empresarial.” 

  

Com base nas ementas apresentadas dos cursos de Administração de 

Empresas, pode-se observar que os textos apontam para pelo menos duas 

grandes preocupações: 

 

• Por um lado, expressam preocupação com a responsabilidade 

social e a cidadania, temas discutidos nos últimos anos nos meios 

acadêmicos, nos conselhos de administração e nos ambientes 

organizacionais. Esses temas, quando abordados nos programas 

de graduação em Administração de Empresas, passam a ser vistos 

como diferenciais e marcas de compromisso com a sociedade. 

 

• De outro lado, os textos das ementas fazem menção à moral, 

levando em conta as questões relacionadas aos comportamentos, 

práticas, direitos e obrigações que se apresentam no ambiente 

organizacional e são regulamentados pelo Código de Ética do 

Administrador de Empresas.  

 

Observa-se também que a questão da conscientização não está sendo 

abordada, ao menos explicitamente, em nenhuma das ementas da disciplina Ética 

Profissional apresentadas anteriormente.  
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Com relação à conscientização, Leisenger & Schmitt (2001: 19) 

afirmam que: 

 
O moralismo reduz a ética a banalidades, transforma a vida moral 
em assunto de trivial importância. Ele amputa radicalmente a 
complexidade da ética, reduzindo-a a dimensões manipuláveis de 
pequenez moral, capaz de ser reduzida a um código, cujo 
seguimento tranqüiliza a consciência. 

 

Desse modo, para que essa disciplina não se transforme em um 

complemento à disciplina Direito, fica dependendo da formação, da consciência, 

do compromisso e da base teórica do professor em relação a esse conteúdo, 

escolhendo o método5 a ser desenvolvido em sala de aula. 

 
 
3.3. O contexto histórico brasileiro 
 
 

O objetivo desta parte é delinear pontos do cenário histórico brasileiro 

em que surgiram inúmeras ações voltadas à ética, como o Movimento Ética na  

Política e a construção do Código de Ética do Administrador de Empresas em 

exame nesta dissertação. 

 

A análise do contexto brasileiro, neste trabalho, tem como referência o 

processo iniciado a partir das eleições para governador de 1982, dando ênfase à 

mobilização social em torno das Diretas-Já, em 1984, e que levou às eleições 

para presidente da República em 1989.  

 

O Brasil, em meados dos anos 80, sofreu um forte impacto, em 

conseqüência da inflação em alta e da instabilidade sociopolítica, fazendo-se 

necessária a intervenção da equipe econômica governamental, por meio da 

instauração de um plano emergencial de combate à inflação, tendo como 

resultado, por medidas legais, a substituição da moeda cruzeiro pelo cruzado e o 

congelamento dos preços em 1986. As medidas adotadas baixaram a inflação, 
                                                 
5“O método é, na verdade [...], a forma exterior e materializada em atos, que assume a propriedade 
fundamental da consciência: a sua intencionalidade” (VIEIRA PINTO, apud FREIRE, 2001: 56).  
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porém, em contrapartida, os trabalhadores assalariados enfrentaram uma alta do 

custo de vida. 

 

Diante desses fatos, a sociedade civil articulou-se, sendo promovidos 

protestos e greves e reorganizados movimentos sociais em defesa de uma maior 

participação política. Considerando que o Código de Ética do Administrador foi 

institucionalizado no ano de 1992, será feita uma caracterização da conjuntura 

sociopolítica desse período. 

 

 Será utilizado como indicador de análise do contexto brasileiro o 

quadro dos movimentos sociais ocorridos nas décadas de 80 e 90, porque tiveram 

como marco a democratização do país, geraram mudanças e foram movimentos 

da sociedade civil, expressos em lutas que deram origem a processos de 

participação e ações coletivas. Eles ajudaram a pautar a ética na vida política 

nacional. 

 

O propósito, nesta etapa do trabalho, é relacionar os acontecimentos 

históricos retratados pelos movimentos sociais que advinham da busca pela 

cidadania, surgidos nesse período, ao processo de implantação do Código de 

Ética nos cursos de graduação de Administração de Empresas.  

 

Para Gohn (1999: 44): 
 

Movimentos sociais são ações coletivas de caráter sociopolítico, 
construídas por atores sociais pertencentes a diferentes classes e 
camadas sociais. Eles politizam suas demandas e criam um 
campo político de força social na sociedade civil. Suas ações 
estruturam-se a partir de repertórios criados sobre temas e 
problemas em situações de: conflitos, litígios e disputas. As ações 
desenvolvem um processo social e político-cultural que cria uma 
identidade coletiva ao movimento, a partir de interesses em 
comum. Essa identidade decorre da força do princípio da 
solidariedade e é construída a partir da base referencial de 
valores culturais e políticos compartilhados pelo grupo. 

 

Sem dúvida, outros parâmetros de análise para reflexão do contexto 

brasileiro poderiam ser utilizados, mas percebe-se que os movimentos sociais 

refletem os anseios da sociedade e nascem de situações históricas. Assim, com 

eles é possível compreender a organização da sociedade, à medida que geram 
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mobilizações da parte de seus membros, expressando sua insatisfação com o 

encaminhamento dos fatos sociais e políticos.  

 

Os movimentos sociais buscam novas posturas e compromissos para a 

democratização do país, fatos esses que se entrelaçam com a necessidade de 

formalizar um código de ética para o profissional de administração de empresas. 

Oriundo da pressão da sociedade, que refletiu junto com os responsáveis pelos 

Conselhos Federais e Regionais de Administração, o código surgiu da 

necessidade de uma normatização na conduta do profissional. O clima político da 

época refletia uma sociedade em transformação e ansiosa por valores e princípios 

éticos e morais, de forma a coibir os escândalos financeiros que começavam a 

ser divulgados e descobertos, via denúncias na mídia. 

 

E o que seria essa democratização, senão a possibilidade de caminhar 

junto em busca de uma nova sociedade, pautada na participação coletiva e na 

ética? 

 

Para Fernandes (apud O´DONELL e SCHMITTER, 1999: 19): 

 
A democratização significa participação nas decisões, ou seja, 
exercício efetivo da cidadania tanto em seus direitos quanto em 
seus deveres. A cidadania constitui o princípio orientador da 
democracia; sem as garantias liberais, os direitos liberais podem 
ser manipulados. Finalmente, o advento da democracia política 
pressupõe a democratização das decisões nas fábricas, escolas, 
etc., tornando os indivíduos cidadãos-atores com direitos iguais, 
que decidem sobre as ações destas instituições (democracia 
social), e a participação igual dos cidadãos nos bens e serviços 
gerados pela sociedade (riqueza, saúde, educação, habitação). 

 

No quadro a seguir são apresentados alguns movimentos sociais que 

simbolizam o momento histórico do Brasil nos anos 80 e 90 e que aconteciam 

simultaneamente à elaboração do Código de Ética do Administrador de 

Empresas.   
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QUADRO 2 – Movimentos sociais – 1982 a 1995 

 
Ano Movimentos 

sociais 
Resumo 

1982 Eleições diretas Após aproximadamente duas décadas de 
ditadura militar, foram realizadas eleições 
diretas no país para escolha dos 
governadores dos estados. 

1984 Diretas-Já Movimento que instaurou as eleições para 
presidente do país e a redução do mandato, 
além dos movimentos sociais organizados, 
tais como: Conclat, CGT, CUT, Usis, Força 
Sindical, Anampos, Conam, Pró-Central ... 

1985-88 Movimento pela 
Constituinte 

Promulgada em outubro de 1988, a 
Constituição oficializou dispositivos que 
garantiam os direitos sociais e deu visibilidade 
aos movimentos sociais, que se fortaleceram.

1990 Movimento pela 
Ética na Política 

Surgiu com o propósito de cobrar 
transparência nas ações públicas. 

1992 Movimento Pró-
Impeachment do 
Presidente da 
República 

Processo que nasceu das denúncias de 
apropriação do dinheiro público e formação de 
quadrilha contra o então presidente da 
República Fernando Collor de Mello, tendo 
como resultado o seu afastamento, decretado 
em outubro de 1992. 

1992 Movimento dos 
Caras-Pintadas 

Formado por estudantes de diversos níveis 
contra o ex-presidente Collor. 

1992 Fórum das ONGs 
Brasileiras 

Reflexão sobre questões relacionadas ao 
meio ambiente. 

1993-94 Caravana pela 
Cidadania 

Surgida com o objetivo de lançar a 
candidatura do candidato Luís Inácio Lula da 
Silva à Presidência da República em 1994. 

1993-95 Movimento Ação 
da Cidadania 
Contra a Fome e 
pela Vida 

Movimento organizado por Herbert de Souza, 
o Betinho, com o propósito de resgatar a 
cidadania do povo brasileiro com os  
movimentos sociais: Campanha contra a fome 
e  Natal sem fome,1993-1994. 

1995 Conselho da 
Comunidade 
Solidária 

Organizado em Brasília. Núcleo de políticas 
públicas e estudo sobre a criança e o 
adolescente. Presidido pela primeira dama, a 
antropóloga Ruth Cardoso. 

Fonte: GOHN, Maria da Glória. História dos movimentos e lutas sociais, 2001b. 
_______Movimentos sociais e educação, 2001c. 
Organizadora: Lucimar da Silva Itelvino (2004). 
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O contexto brasileiro apresentado no quadro por meio dos movimentos 

sociais, nas décadas de 80 e 90, permite que se entendam os acontecimentos 

sociais e políticos que influenciaram vários movimentos em favor da ética, da 

cidadania e da transparência do poder público e que determinaram a estreita 

relação entre esses movimentos e a busca por um reposicionamento social dos 

profissionais de administração de empresas e, conseqüentemente, dos Conselhos 

Federais e Regionais de Administração, para a reflexão sobre o papel do 

administrador de empresas nessa nova sociedade organizada, objetivando definir 

os direitos e deveres que seriam registrados pelo Código de Ética profissional 

como instrumento que direcionasse esses profissionais e, de certa forma, 

proporcionassem garantias à sociedade de que eles estão sob a égide de alguns 

procedimentos e valores que regulamentam suas atuações.    

 
 
3.4. Histórico do código de ética nas empresas 
 
 

Apesar das muitas reflexões que têm acontecido nas universidades, 

entidades de classe, associações e organizações sobre a importância do Código 

de Ética para a manutenção das relações profissionais, existe escassa literatura 

no Brasil, especialmente na área de administração. No que se refere à origem dos 

códigos de ética, desde logo deve ser assinalado que se considera o código um 

elemento de valorização e conscientização no âmbito organizacional e social, um 

instrumento de normatização das relações, dos comportamentos e das atitudes 

dos profissionais da área. 

 

A literatura existente trata da questão mais como um tópico dentro de 

obras sobre ética profissional. Há, entretanto, a necessidade de se resgatar de 

maneira mais detalhada e historicamente o surgimento do código e sua 

interferência nas relações profissionais e sociais, considerando a crescente busca 

de informações para a implantação de códigos de ética nas empresas públicas e 

privadas. 
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3.4.1. Os códigos de ética na história 
 
 

Buscou-se, inicialmente, entender a origem de alguns códigos que 

nasceram da necessidade de estabelecer padrões de conduta, pois, desde os 

primórdios da humanidade, as condutas morais nem sempre são ações 

espontâneas, dependendo de instrumentos externos (leis, códigos, normas etc.) 

que normatizem a conduta humana e a vida em sociedade. 

 

Ferraz Júnior (2003) ressalta que “códigos são conjuntos de normas 

estabelecidos por lei”. Portanto, mesmo com propósitos diferentes, todas as leis e 

códigos a seguir detalhados surgiram para expressar modelos de conduta, seja 

de necessidades religiosas, morais, usos e costumes ou até mesmo da vontade 

de indivíduos ou líderes que tinham a responsabilidade de manter a ordem dentro 

de cada sociedade. 

 

O propósito de contextualizar alguns códigos, tais como: Legislação 

Mosaica – Pentateuco, Código de Hamurabi, Código de Manu, Lei das XII 

Tábuas, Alcorão, Carta Magna, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

e Declaração Universal dos Direitos dos Homens, é demonstrar que eles servem 

ou serviram como parâmetro para vários outros códigos formalizados. A 

importância está em fazer uma retrospectiva no tempo para chegar ao Código de 

Ética do Administrador de Empresas.  

 

Seria impossível compreender historicamente o Código de Ética 

profissional sem considerar a origem das normas e leis de outros códigos escritos 

na humanidade, detalhados no quadro. Percebe-se que, em diferentes épocas 

históricas, para a convivência social dos seres humanos, se fez necessário 

transformar normas de conduta em leis, com o propósito de assegurar o 

comportamento dos indivíduos, ou as atividades dos grupos e entidades 

profissionais e sociais, dando origem à organização do Código de Ética 

profissional e, conseqüentemente, ao código profissional do administrador. 

Considerando que uma norma que serve para um grupo pode não representar 

nada para outro, isso reforça a idéia de que as normas, conforme Ferraz Júnior 
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(2003: 100), são “imperativo condicional, formulável conforme proposição 

hipotética, que disciplina o comportamento apenas porque prevê, para sua 

ocorrência, sanção”. 

 

Os primeiros códigos de ética profissional ou códigos de conduta 

formalizados no Brasil são cópias dos códigos norte-americanos, que tiveram 

origem na década de 70. Aqueles códigos seguiam o modelo dos Dez 

Mandamentos, propondo-se como credos que deveriam ser seguidos sem 

restrições e contestações. O propósito era definir e assegurar o comportamento 

do indivíduo nas relações sociais, tanto no ambiente interno quanto no externo. 

 

Os primeiros códigos de ética publicados nas empresas norte-

americanas se mostraram de baixa eficácia, pois tratavam os funcionários como 

‘vilões’ e tinham como propósito principal definir as punições que seriam impostas 

àqueles que não seguissem os padrões estabelecidos por esses documentos. A 

partir da década de 90, as empresas começaram a perceber que os códigos de 

conduta, desvinculados de um processo de conscientização, não teriam 

resultados na prática. Portanto, envolver os funcionários dos diferentes níveis 

hierárquicos passou a ser meta primordial para que novos valores fossem 

assimilados e interiorizados. 

 

Sá (1998: 109) acredita que, para que um código de ética possa sair do 

papel e passar a ser interiorizado e praticado, depende de dois fatores 

fundamentais: primeiro, uma ‘mentalidade ética’; segundo, uma ‘educação’ 

pertinente que conduza à vontade de agir, de acordo com o estabelecido. Nossas 

ações dependem, portanto, de um estímulo externo que nos oriente a esse 

entendimento do código. “Isto é confirmado pelo que acontece nos Estados: os 

legisladores tornam bons os cidadãos por meio de hábitos que lhes incutem” 

(ARISTÓTELES, 1991: 27). 

 

Segundo Arruda (2001 et al.: 68), existem também dois outros fatores 

que complementam o pensamento de Sá (1998): primeiro, ‘a formação dos 

executivos’; segundo, a ‘formação pessoal’. Ambos, portanto, reforçam a 
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necessidade de um processo de educação na formação do profissional para a 

implantação e a manutenção do código. 

 

O que seria então, dentro dessa nova realidade, um código de ética 

profissional, senão um instrumento de conscientização no ambiente 

organizacional, com o propósito de estabelecer ações e comportamentos que 

possam ser, na prática, observadas no exercício da profissão. 

 

No Brasil, o Código de Etica profissional do administrador foi 

institucionalizado e publicado no Diário Oficial da União em 7 de dezembro de 

1992 – seção I, página 14.237, resultado de um trabalho conjunto do Conselho 

Federal de Administração e dos Conselhos Regionais dos Estados e Territórios, 

criados pela Lei nº 4.769, de 9 de setembro de 1965, que são autarquias com 

personalidade jurídica de direito público apoiadas pelas entidades sindicais, 

associações profissionais e faculdades de administração que participaram da  

definição de normas de conduta profissional que  atendam não somente aos 

interesses da classe, mas também  ao seu  universo social. 

 

Um código de ética profissional, como toda norma ética, expressa um 

juízo de valor sobre os comportamentos dos indivíduos, normalmente vinculado a 

um dever e a um direito para ser, inicialmente, a forma de garantir a conduta. 

Define-se no código de ética o que é permitido ou proibido ao administrador de 

empresas, dispondo sobre o comportamento de seus membros, a fim de delimitar 

a atividade humana. Com isso, é possível prever, via recomendação, como 

deverá ser o comportamento de obediência à norma ou sua violação.  

 

Para facilitar a apresentação, as informações foram organizadas 

cronologicamente no quadro que se segue. 
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QUADRO 3 – Histórico dos códigos 

Nome do código Período histórico Resumo 
Legislação Mosaica – 
Pentateuco (Moisés –
Israel) 

Aproximadamente 
entre os anos de 
1550 e 1300 a.C. 

Um dos códigos bíblicos 
fundamentais, que 
estabeleceram regras legais 
para o culto, a economia e a 
higiene.  

Código de Hamurabi 
(outorgado por 
Hamurabi), também 
chamado de Kamu-
Rabi (de origem 
árabe). 

2067 a 2025 a.C. Coletânea de normas que 
abrange vários aspectos da 
vida da sociedade babilônica: 
comércio, família, propriedade, 
herança, escravidão, com as 
respectivas punições, que eram 
diferentes conforme a categoria 
social do infrator e da vítima.  

Código de Manu 
(outorgado por Manu 
ou o Pai da 
Humanidade).  

Aproximadamente 
entre os anos de 
1300 e 800 a.C.  

O mais popular código de leis 
reguladoras e prescritas da 
convivência social, de origem 
indiana.  

Lei das XII Tábuas 
(proposta do tribuno 
Tarentílo Arsa). 

462 a 451 a.C. Leis que ditava normas 
eliminando as diferenças de 
classe e que reflete o traço 
objetivo, prático, concreto e 
imediatista do povo romano.  

Alcorão (Maomé). 610 a 632 d.C. Representa um dogma, o da 
religião islâmica, compreende, 
normas para o comportamento 
individual e social.  

Magna Carta 
(outorgada pelo rei 
João sem Terra, em 
Runnymede, perto de 
Windsor). 

2115 Termos que garantem a 
liberdade política dos ingleses, 
separam a Igreja do controle do 
Estado, ditam reformas no 
direito e na justiça, limitam a 
magnitude do rei. 

Declaração dos 
Direitos do Homem e 
do Cidadão (teve 
origem na Assembléia 
Nacional em 1793, na 
França). 

Votada 
definitivamente em 
2 de dezembro de 
1789 

Declaração dos direitos 
sagrados e inalienáveis dos 
cidadãos na busca da liberdade 
e da felicidade. 

Declaração Universal 
dos Direitos do 
Homem (teve origem 
em Paris). 

Resolução de 10 
de dezembro de  
1948 

Código com o propósito de 
universalizar a paz, 
proclamando a existência 
igualitária e condigna. 

Fontes: ALTAVILA, Jayme de. Origem do direito dos povos, 2001. 

VIEIRA, Jair Lot. Código de Hamurabi: Código de Manu, Excertos (livros oitavo e nono): Lei da XII 

Tábuas, 2002.  

Organizadora: Lucimar da Silva Itelvino (2004). 
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3.4.2. Estrutura e organização do Código de Ética do administrador 
de empresas 
 
 

O Código de Ética profissional do administrador brasileiro (anexo 6) 

está dividido em nove capítulos, dos quais será apresentado a seguir, de maneira 

resumida, o conteúdo principal. 

 

Capítulo I – Dos deveres 

 

Procura estabelecer deveres éticos ao profissional de administração, 

com o propósito de minimizar os conflitos que possam ocorrer na relação 

profissional entre diferentes interesses individuais dos clientes, em detrimento dos 

princípios legais e sociais. 

 

Capítulo II – Das proibições 

 

Definição de regras de conduta que normatizem a profissão com 

relação a sua divulgação e responsabilidade intransferível, sigilo e prestação de 

contas. 

 

Capítulo III – Dos Direitos 

 

Exercer a profissão com autonomia, com remuneração justa, em 

ambiente adequado. Suspender as atividades profissionais quando sua 

integridade física ou moral estiver ameaçada. Participar dos eventos do Conselho 

Regional de Administração.  

 

Capítulo IV – Dos honorários profissionais 

 

Todas as remunerações (honorários e salários) devem ser fixadas 

antes do início da atividade profissional, levando-se em consideração sua 

competência, seu deslocamento, seu reajuste e o mínimo estabelecido pelo 

Conselho.  
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Capítulo V – Dos deveres em relação aos colegas 

 

Deve haver uma relação de harmonia e respeito com os colegas dentro 

dos princípios legais e morais regulamentados pelo Código de Ética e pelas leis. 

 

Capítulo VI – Dos deveres especiais em relação à classe 

 

Cabe ao profissional de administração participar, apoiar, zelar e 

divulgar as entidades de classe e contribuir com a administração como ciência e 

como profissão. 

 

Capítulo VII – Das sanções disciplinares 

 

Todas as infrações cometidas pelo profissional de administração serão 

analisadas pelo Conselho Regional de Administração, por meio da Comissão de 

Ética, independentemente das sanções previstas pelas leis do país. 

 

Capítulo VIII – Das normas procedimentais para o processo ético 

 

É de responsabilidade da Comissão de Ética do Conselho Regional de 

Administração a instauração de processo contra atos desabonadores da conduta 

do profissional de administração. 

 

Capítulo IX – Das disposições finais 

 

O Conselho Federal de Administração é responsável por formar 

jurisprudência, ouvir os Conselhos Regionais, os profissionais de administração e 

proceder à revisão do Código de Ética. 
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3.4.3. O sujeito do código – O indivíduo 
 

 

A Lei Federal nº. 4.769, de 9 de setembro de 1965, que dispõe sobre o 

exercício da profissão de administrador, conforme publicação do Diário Oficial da 

União (DOU) de 13 de setembro de 1965, criou a figura jurídica do administrador. 

Essa lei configurou também o campo de atuação desse profissional em seu art. 

3º:  

 

O exercício da profissão de administrador é privativo: 

 
Dos bacharéis em Administração Pública ou de Empresas, 
diplomados no Brasil, em cursos regulares de ensino superior, 
oficial, oficializado ou reconhecido, cujo currículo seja fixado pelo 
Conselho Federal de Educação, nos termos da Lei nº 4.024, de 20 
de dezembro de 1961. 

 

Outros itens dessa lei estabeleceram os pré-requisitos que configuram 

o novo profissional enquanto um sujeito de direitos e deveres. Assim, em seu art. 

4º, diz:  

 
Na administração pública, autarquia, é obrigatória a partir da 
vigência desta lei.a apresentação de diploma de Bacharel em 
Administração, para provimento e exercício de cargos técnicos de 
administração, ressalvados os direitos dos atuais ocupantes de 
cargos de Administrador. 

 

Deve-se mencionar também que o Código de Ética do Administrador 

busca configurar o novo sujeito como atuante desde sua formação, o que se 

evidencia no juramento obrigatório por ocasião de sua colação como bacharel. 

Nessa ocasião, o novo profissional deverá dizer: 

 
Prometo DIGNIFICAR minha profissão, consciente de minhas 
responsabilidades legais, observar o código de ética, objetivando 
o aperfeiçoamento da ciência da administração, o 
desenvolvimento das instituições e a grandeza do homem e da 
pátria. (www.cfa.org.br) 

 

O sujeito configurado no Código de Ética configura-se como um 

profissional que se percebe agente da história, que reconhece o seu papel social 



 

 

57

 
 
 

e entende que, em decorrência da dinâmica da história, é cada vez mais 

freqüente a necessidade do administrador em todos os tipos de organizações. Por 

sua vez, esse sujeito deverá estar preparado para atuar em ambientes de grande 

complexidade, a maior parte das suas decisões será tomada com base em 

informações que deverão ser precisas e confiáveis. 

 

Para a prática efetiva das normas de conduta propostas no Código de 

Ética, tem-se como premissa básica que a educação desempenha papel 

fundamental. Essa afirmação está fundamentada em Aristóteles (1991), ao 

estabelecer que existem as virtudes morais e as intelectuais, sendo estas últimas 

viabilizadas pelo ensino.  

A educação tem a possibilidade e a condição de intervir no processo de 

formação e possível transformação desses sujeitos previstos no código, 

compartilhando no ato de conhecer a relação entre teoria e prática dentro de um 

contexto histórico, estabelecendo significado e vida por um processo de ensino-

aprendizagem. 

 

O processo de transformação assinalado não se dá espontaneamente, 

e sim dentro de um contexto social que está em constante mudança, 

possibilitando o surgimento de um cidadão consciente que pode modificar a 

realidade social.  

 

Nesse sentido, o processo educativo de formação dos administradores 

também deve estar atento às mudanças que acontecem na sociedade, e essa 

visão pode ser fator decisivo na transformação da prática pedagógica, com o 

propósito de formar administradores conscientes do seu papel social, cidadãos 

reflexivos e livres, em decorrência da sua condição de ser no mundo. Eles devem 

ser preparados para assumir a si próprios como sujeitos da história, a qual 

também escrevem com seus atos, de que participam e, principalmente, 

transformam. 

 

Portanto, com a preocupação de conscientizar o administrador de 

empresas e estabelecer normas de conduta a esse profissional, os preâmbulos I e 
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II do Código de Ética definem os seguintes princípios éticos como compromisso 

do administrador: 

 
Preâmbulo I – De forma ampla, a Ética é definida como a 
explicitação teórica do fundamento último do agir humano na 
busca de sua realização individual. 

 
Preâmbulo II – A busca dessa satisfação ocorre necessariamente 
dentro de um contexto social, onde outras tantas pessoas 
perseguem o mesmo objetivo. 

 

Considerando que é no espaço da organização que o administrador se 

torna responsável por transformar o ambiente em que está inserido e compartilhar 

esse conhecimento com outros membros do grupo, se faz necessário muito mais 

do que comunicar, há efetivamente a necessidade de buscar a compreensão 

desse ambiente. 

 

O Código de Ética profissional, nos preâmbulos III, IV e V, também 

enfatiza a relevância da conscientização do administrador enquanto agente social. 

Ele diz:   

 
Preâmbulo III – A busca dessa satisfação individual, num contexto 
social específico – o trabalho –, ocorre de acordo com normas de 
conduta profissional que orientam as relações do indivíduo com 
seu cliente e com todas as demais pessoas com quem se 
relaciona no universo maior. 

 
Preâmbulo IV – A busca constante da realização do indivíduo – 
que é o propósito da Ética – conduz ao desenvolvimento. Logo, 
ética e desenvolvimento formam um binômio inseparável. 

 
Preâmbulo V – No mundo organizacional, esta integração ética-
desenvolvimento se verifica através de um profissional – O 
ADMINISTRADOR – a quem compete exercer um novo papel, 
uma nova responsabilidade, um novo preceito: PROMOTOR DO 
DESENVOLVIMENTO. 

 

Os administradores, enquanto sujeitos apresentados no Código de 

Ética, devem ter consciência das situações problematizadoras decorrentes das 

relações entre os indivíduos nas organizações. Portanto, o foco central é o 

respeito pela vida humana, que perpassa por dimensões éticas e que possibilita 

escolhas resultantes da reflexão num contexto social,  numa atitude que possa 

atender, dentro dos princípios da ética,  tanto à  organização geradora de bens 
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num mercado de busca de competitividade e lucratividade como direcionando 

essas decisões para um enfoque social, com base na responsabilidade social. 

 

Isso remete a um cenário que pressupõe a existência da cidadania e a 

possibilidade de transformar o sujeito pela educação emancipadora em um 

processo de ensino-aprendizagem e reflexão em conjunto. É este processo que 

irá possibilitar ao sujeito uma visão ampliada, com condições de transformar e 

atuar nesse ambiente de múltiplos desafios e responsável pela flexibilidade 

necessária em função de sua complexidade. 

 
O preâmbulo VI e o Código de Ética, em sua totalidade, são um guia 

prático, ao preconizarem: 
 

O CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO ADMINISTRADOR é 
o guia orientador e estimulador de novos comportamentos e está 
fundamentado num conceito de ética voltado para o 
desenvolvimento, servindo simultaneamente de estímulo e 
parâmetro para que o profissional da Administração amplie sua 
capacidade de pensar de forma alternativa, visualize um novo 
papel para si próprio e torne sua ação mais eficaz diante da 
sociedade e em atendimento a ela. 

 

O resultado dessa prática seria a consciência de que ao administrador 

compete viabilizar as relações dentro das organizações, proporcionando tanto o 

seu desenvolvimento como o  de terceiros, preparando-os  para a vida e fazendo-

os sujeitos da história. 

 

Podemos concluir, pela leitura e reflexão dos preâmbulos 

apresentados, a importância do processo de formação do profissional da 

administração. Essa formação poderá (ou não) fornecer elementos que levem à 

transformação, nas ações práticas, o sujeito que o Código de Ética preconiza.  
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4. OS ALUNOS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 
 
 
4.1. Resultados da pesquisa com alunos universitários – Formação do 
administrador – análises estatísticas 
 

 

O questionário, composto de treze questões fechadas, com o objetivo 

de identificar o perfil do graduando em administração, foi aplicado no dia 23 de 

setembro de 2004, em uma sala de aula do oitavo semestre, período noturno, 

onde se encontravam presentes sessenta e quatro alunos, todos participantes da 

pesquisa. 

 

Os alunos, em sua maior parte (31%), tinham idade entre 25 e 33 anos 

ou mais, o que indica que alguns concluirão o curso superior em idade superior 

àquela em que isso normalmente acontece. O gráfico 1 mostra a distribuição das 

idades por faixa etária.  
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Gráfico 1 – Distribuição das idades por faixa etária 
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Gráfico 2 – Distribuição por sexo 

 
Em relação ao sexo, observou-se um equilíbrio entre os alunos 

entrevistados do curso de Administração de Empresas, sendo 55% do sexo 

masculino e 45% do sexo feminino (gráfico 2). Esses resultados são similares aos 

últimos números apresentados pelo Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa - Inep 

(www..edudatabrasil.inep.gov.br), correspondentes aos anos de 2002 e 2003, 

pelos quais 48,6% do total de formandos dos cursos de graduação são do sexo 

feminino e 51,4% são do sexo masculino, o que demonstra um equilíbrio entre 

homens e mulheres que estão se formando no nível universitário.  
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Gráfico 3 – Distribuição por região 

 
Entre os entrevistados, a maior parte residia na cidade de São Paulo, 

nas  regiões: Oeste (42%), Norte (26%) e Leste (22%), como  mostra o gráfico 3. 

Esse dado aponta o favorecimento da localização da instituição investigada, 

localizada na Zona Oeste da capital, próxima à estação de trem, de metrô e ao 

terminal de ônibus. 
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Gráfico 4 – Distribuição por atividade profissional – Cargo hierárquico 
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 Em sua maior parte, os alunos entrevistados ocupavam, na época da 

entrevista, cargos administrativos (51,5%) e operacionais (16%). Apenas 21,8% 

tinham cargos de chefia, como supervisão, gerência e coordenação, e somente 

3% eram diretores ou proprietários (gráfico 4). Esses dados podem ser 

correlacionados com a renda econômica individual dos alunos, que se divide da 

seguinte maneira: 31,5% têm renda entre três e quatro salários mínimos; 34%, 

entre cinco e seis; 34%, mais de sete salários mínimos. Apenas 1,5% recebem 

até dois salários mínimos (gráfico 5). 
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Gráfico 5 – Distribuição por renda mensal 

 
Os dados obtidos mostram que o nível socioeconômico dos alunos 

entrevistados era médio, tendo a maior parte renda entre cinco e sete salários 

mínimos. Esse dado aponta que os alunos entrevistados da classe que têm 

acesso ao curso de Administração na instituição investigada provêm das camadas 

médias da sociedade. 
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Gráfico 6 – Distribuição por moradia 

 
O fato de que 72% dos alunos moram em casa própria reforça o 

pertencimento às camadas médias.  
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Gráfico 7 – Conclusão do ensino médio 

 
Quanto às escolas em que os alunos pesquisados concluíram o ensino 

médio, observou-se que 75% cursaram a escola pública (gráfico 7), sendo que 

64% fizeram o ensino regular e 23%, o técnico (gráfico 8). 
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Gráfico 8 – Curso médio concluído 
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Gráfico 9 – Grau de escolaridade (pai) 
 



 

 

66

 
 
 

38

15

5
2

4

0

10

20

30

40

Fun
da

men
tal

Grad
ua

do

Formação

N
úm

er
o 

de
 in

di
ví

du
os

 

Gráfico 10 – Grau de escolaridade (mãe) 

 

Em relação ao grau de instrução dos pais dos alunos entrevistados, 

observa-se que cerca de 88% cursaram apenas até o ensino médio e somente 

6,5% concluíram um curso superior ou uma pós-graduação.(gráfico 9) No caso 

das mães, 82% concluíram até o ensino médio e cerca de 11% possuem curso 

superior ou pós-graduação (gráfico 10). 

 

Os gráficos 11 e 12 a seguir apresentam dados relativos à religião e à 

vida associativa. Observou-se forte predominância da religião católica (73%) entre 

os alunos entrevistados e uma baixa participação social (53%), restrita a clubes 

(16%), sindicatos (11%) e associações de bairro (6%). Essa questão foi a que 

apresentou a maior abstenção de respostas (cerca de 14%).  

 

A baixa participação social dos alunos pode estar relacionada a falta de 

tempo, devido ao fato de freqüentarem o curso noturno e trabalharem durante o 

dia. 
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Gráfico 11 – Credo religioso 
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Gráfico 12 – Participação social 
 
 
4.2. Resultados da pesquisa com alunos universitários – Formação do 
administrador – Análises qualitativas 
 

 

Nesta parte é apresentada a posição dos alunos em relação a uma 

série de questões que lhes foram colocadas para captar suas atitudes, seus 
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comportamentos e suas representações, de forma a obter um cenário dos valores 

e princípios que orientam algumas de suas práticas, relativamente à ética e à 

moral, na sociedade, na vida pessoal, na vivência cotidiana, em relação ao 

Código de Ética de sua profissão e à disciplina Ética Profissional do curso de 

Administração de Empresas. As respostas foram separadas por perguntas e não 

por alunos, com o propósito de preservar a identidade dos participantes. Além 

disso, foram transcritas sem correções, para maior integridade do texto original. 

 

Na questão 1 buscou-se identificar o estado civil dos alunos, com o 

propósito de completar o seu perfil, e chegou-se aos seguintes resultados: quinze 

alunos são solteiros, nove são casados, cinco são divorciados; somente um aluno 

não respondeu. Observou-se, nesse grupo, um equilíbrio entre os solteiros e os 

que experimentaram o casamento, continuem ou não casados. 

 

Nas questões 2 e 3, o questionário iniciou-se investigando seus 

interesses no campo da cultura. Solicitou-se que citassem os filmes a que haviam 

assistido6 e os livros que tinham lido7 com o propósito de identificar o universo de 

seu interesse no plano cultural. 

 

Pelos dados coletados, pôde-se observar que o filme que despertou 

maior interesse entre os alunos entrevistados foi Olga, assistido por quinze 

alunos, seguido de Paixão de Cristo, visto por quatro alunos, e Senhor dos Anéis, 

visto por dois alunos.  Somente três alunos assistiram a mais de um filme nos 

últimos seis meses, relativamente ao período em que foi feita a entrevista 

(novembro de 2004). 

 

                                                 
6Relação dos filmes assistidos pelos entrevistados: Olga (15), O pianista, Clube do imperador, 
Avassaladora, Abril despedaçado, O Senhor dos Anéis (2), O sorriso de Mona Lisa, Sherek II, O 
dia depois de amanhã, Paixão de Cristo (4), Irmão Urso, Tróia, Lisbela e o prisioneiro, Inimigo 
meu, Eu robô e Pelé eterno. 
  
7Relação dos livros assistidos pelos entrevistados: Cidade de Deus, A herança que eu deixo, O 
contador de histórias, O Senhor dos Anéis, Coch - Um parceiro para sua vida, Marketing de 
relacionamento e fidelização, Livro da Seicho-no-ie, Planeta Vida, Maravilhosa graça, Rebeca, Os 
líderes de sucesso, Segredo de Luísa, Homem de cobra e  mulher polvo, Porque os homens 
fazem sexo e as mulheres fazem amor, Droga de obediência, 30 minutos para resolver aquele 
problema, Não leve a vida tão a sério, A alma do Penta, Atitudes vencedoras,  A casa das sete 
mulheres, Porque fazemos o que fazemos e Quem ama educa.  
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Buscou-se saber dos entrevistados se houve uma reflexão a partir da 

temática dos filmes assistidos. Como a maior parte dos alunos entrevistados 

assistiu ao filme Olga, esse fato pode apontar uma preocupação desse grupo de 

alunos com temas polêmicos, com forte apelo às questões sociais e políticas que 

afetam a humanidade. Alguns comentários dos alunos sobre Olga confirmam 

essa afirmação: 

 

“Filme que eleva a reflexão sobre a importância de se doar por um ideal.” 

 

“Porque trata de questões sociais, no qual faz o público refletir até que ponto vale 

a pena lutar por uma ideologia.” 

 

“Porque trata das questões da vida, de moral, do aprendizado, da formação do 

indivíduo e relata a luta pelo caminho do bem.” 

 

Com relação à leitura de livros, observou-se entre os alunos 

pesquisados acentuado interesse por obras de auto-ajuda e best sellers do 

momento transformados em filmes e que se encontram em cartaz. Um número 

significativo de alunos mencionou ter lido obras de autores desconhecidos. Não 

foram citados livros acadêmicos entre os lidos, embora os alunos estivessem em 

fase final de desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso. Talvez se possa 

supor que a leitura de livros signifique para os alunos um modo de lazer, daí não 

terem citado os livros acadêmicos, possivelmente considerados como ‘não-

leituras’. 

 

Nas questões 4 e 5 perguntou-se aos alunos o que eles entendiam 

pelas palavras ‘ética’ e ‘moral’. Dos resultados obtidos, pôde-se observar o que se 

segue: 

 

* Houve alunos que conceituaram tanto ética como moral segundo os conceitos 

apresentados na ementa/programa desenvolvidos na disciplina Ética Profissional 

no curso de Administração de Empresas. 
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* Outros alunos consideraram ética e moral como sinônimos. 

 

* Outros alunos conceituaram ética e moral segundo critérios particulares.  

 

Dentro desses critérios, observou-se, das trinta entrevistas 

relacionadas, entre os sessenta e quatro questionários aplicados, que quatorze 

alunos conceituaram ética e moral de acordo com os pressupostos adotados na 

disciplina Ética Profissional. Aparecem reproduzidas, a seguir, algumas respostas 

dadas por eles: 

 

Ética: “Elevado grau de reflexão que tem por objetivo a busca por atitudes 

voltadas para o bem comum, para a harmonização da humanidade. São 

intenções de benevolência coletiva, geral e irrestrita.” 

Moral: “Ações, valores, convenções e normas de um grupo específico.” 

 

Ética: “É respeitar os direitos dos seres humanos acima de qualquer coisa. É não 

se apegar às questões sociais por serem diferentes do que se imagina.” 

Moral: “São os costumes aceitos por um grupo. Expressam o que o grupo define 

como certo ou errado, e que é aceito por todos.” 

 

Ética: “É uma atitude de reflexão que devemos ter frente às situações da vida.” 

Moral: “É um comportamento que determinada sociedade admite como correta e 

a maioria passa a se enquadrar nesse padrão.” 

 

Ética: “É a espinha dorsal, a principal coluna, o alicerce do que é correto, é a 

estrutura para a vida do ser humano.” 

Moral: “É a forma de ação do ser humano.” 

 

Ética: “Termo cujo conceito leva à reflexão na preservação da vida.” 

Moral: “Termo cujo conceito leva à prática das normas da boa conduta.” 

 

Nesse primeiro conjunto, observou-se uma concepção humanista em 

algumas falas, sendo a ética vista como conseqüência da busca pela paz, 
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harmonia e liberdade. Moral, para esses alunos, são comportamentos aceitos 

pela sociedade e que podem ser formalizados por meio de leis. 

 

As respostas apresentadas a seguir revelam que alguns alunos 

entendem o conceito de ética de maneira bastante similar ao de moral: 

  

“Ética é o conjunto de normas e regras para o melhor convívio dos indivíduos de 

um grupo.” 

 

“Ética é o comportamento que devemos ter perante nossos semelhantes de forma 

a não fazer comparações e respeitar seu semelhante.” 

 

“Ética são leis e regras que buscam manter a ordem entre as partes.” 

 

 “Ética são as ações que devemos aplicar nas organizações sempre pensando no 

bem-estar do cidadão e também na empresa.” 

 

Observa-se, nesse segundo grupo de questões, que alguns alunos não 

distinguem ética de moral. Para eles, ao conceituarem ética, na verdade, estariam 

dando o significado de moral.  

 

E, finalmente, um terceiro grupo entendeu o significado de ética e 

moral  segundo princípios particulares, como se pode depreender das respostas 

que se seguem: 

 

Ética: “Conjunto de normas e regras de conduta que rege o comportamento do 

indivíduo.” 

Moral: “É uma conduta individual que os indivíduos preservam.” 

 

Ética: “Algo íntimo do indivíduo.” 

Moral: “Algo que controla as atitudes dos indivíduos.” 

 

Ética: “Opinião formada pelo indivíduo.” 

Moral: “Opinião da sociedade.” 
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Nesse terceiro conjunto, os alunos não conceituaram ética, tampouco 

moral, de acordo com o proposto na disciplina Ética Profissional no curso de 

Administração de Empresas. É interessante observar que esses alunos cursaram 

a disciplina em que esses conceitos foram trabalhados e conseguiram aprovação. 

Observa-se, portanto, que o que pensam não corresponde à maneira como se 

posicionam em uma avaliação, na qual são cobrados os conceitos de acordo com 

o que foi proposto. 

 

Na questão 6, foi-lhes solicitado que relatassem algum fato ou 

acontecimento que vivenciaram ou presenciaram e que envolvia uma questão 

moral. O propósito dessa questão foi verificar, pelas falas dos alunos, o local, o 

ambiente onde haviam ocorrido esses eventos, obtiveram-se os seguintes dados: 

 

• No espaço empresarial de trabalho – 12 alunos. 

• No cotidiano, em espaço indiferenciado, fora do local de trabalho – 9 

alunos. 

• Na mídia – 1 aluno. 

• Não lembram – 8 alunos. 

 

Pode-se observar que as questões morais que acontecem no ambiente 

de trabalho são as que aparecem com maior freqüência, possivelmente em 

conseqüência do tempo que passam nesse ambiente, seguido do cotidiano. 

Ressalte-se que oito alunos não responderam a essa questão. 

 

A questão 7, relativa ao Código de Ética profissional do administrador, 

teve o objetivo de descobrir o nível de conhecimento desses alunos a respeito 

desse documento. Seguem-se algumas das respostas dadas à pergunta: 

 

“Conjunto de normas, procedimentos e proibições atrelados ao exercício da 

profissão do administrador.” 

 

“São direitos e deveres do profissional.” 
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“É um código que serve para regulamentar e impor normas de conduta da 

categoria.” 

 

“São regras criadas para que haja uma harmonia na prática da profissão.” 

 

“É o documento que reúne as normas de conduta profissional dos 

administradores, no âmbito empresarial e fora dele.” 

 

Diante das respostas apresentadas, observa-se que os alunos sabem 

conceituar o que é um Código de Ética, mas isso não significa que eles conheçam 

o código propriamente dito. Para eles, o Código de Ética contempla uma relação 

de normas e procedimentos relacionados à postura do profissional de 

administração de empresas. 

 

Nesse sentido, o Código de Ética mostra-se vinculado a uma moral 

determinada para o exercício da profissão e deve ser cumprido, concorde o 

administrador com ele ou não. Percebe-se também que saber conceituar o que é 

um Código de Ética é insuficiente para uma ação concreta, pois não determina o 

conhecimento do código nem a sua prática. 

 

Complementando o questionamento a respeito do Código de Ética, foi 

perguntada aos alunos, na questão 8, sua opinião sobre o Código de Ética do 

Administrador, tendo sido obtidas as seguintes respostas: 

 

“Existem ‘brechas’ de favorecimento da classe em detrimento dos interesses da 

sociedade. Não é um código ideal e sim tendencioso.” 

 

“Bom, mas abre margem para falhas. Porém, faz com que os administradores 

tenham um padrão de conduta.” 

 

“Confuso, mas  os administradores não seguem o que está escrito.” 
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“Um documento elaborado com fins ‘politiqueiros’ que não atende o verdadeiro 

propósito da ética, uma espécie de Telequet: um finge que bate, outro que 

apanha e todos acham que é verdade.” (grifo do aluno) 

 

Observa-se, pelas respostas a essa questão, que para os alunos o 

Código de Ética está longe de ser um documento ideal, em conseqüência da 

distância do que está escrito nele e o que é praticado no exercício da profissão. 

Mas o consideram necessário, à medida que o código estabelece uma conduta 

comum a todos os profissionais de administração de empresas.  

 

Complementando, os alunos percebem o código como um instrumento 

que atende, em primeiro lugar, aos interesses das empresas, seguidos dos 

interesses dos profissionais de administração de empresas e, em última instância, 

dos da sociedade. Num plano ideal, esses dados deveriam aparecer em ordem 

inversa. Por outro lado, as respostas podem revelar um descrédito com relação 

ao que é prescrito para regulamentar as relações profissionais, uma crença no 

senso comum de que será o mercado ou a competição que determinará, de fato, 

as regras de relacionamento. Isso posto, compreende-se, de um lado, o 

comportamento dominante no plano do mundo do trabalho, orientado por valores 

mercantis. De outro, divisa-se o longo caminho a percorrer  para que as questões 

éticas se enraízem como uma cultura entre os profissionais de administração de 

empresas. Um longo caminho, no qual a formação nas universidades tem muita 

responsabilidade.  

 

Foi perguntado, então, na questão 9, o que poderia ser melhorado no 

Código de Ética, obtendo-se as seguintes sugestões: 

 

“Subtraia termos e normas ‘elitistas’, seria mais justo sem conotar beneficiamento 

(unilateralmente falando) para a classe.” 

 

“Penalidades mais severas aos que não cumprissem o código. Atualmente, com a 

impunidade que há, as pessoas não têm medo de infringir o código, pois sabem 

que na maioria das vezes ‘tudo acaba em pizza’.” 
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“Penso que um mecanismo para que viesse a ser cumprido seria um enorme 

avanço.” 

 

Nessa questão, foi possível observar a dificuldade dos alunos em 

sugerir com clareza mudanças para aperfeiçoar o Código de Ética, com a 

justificativa de que não o conhecem o suficiente para propor alterações nele. Os 

alunos que se posicionaram fizeram referência principalmente a questões de 

interpretação do Código de Ética, mas não sugestões para sua maior efetividade. 

 

A questão 10 proposta aos alunos versou sobre como o Código de 

Ética poderia contribuir para o desempenho do administrador de empresas na 

prática. Alguns dos resultados obtidos foram estes: 

 

“Tendo valores mais humanos e menos materiais.” 

 

“Na maneira de agir em questões complicadas, agindo com ética e moral.” 

 

“Se o administrador levar o código a sério este poderá ajudá-lo a refletir antes de 

tomar decisões erradas, pensando no bem de todos; acho que deveria ter penas 

mais severas.” 

 

Completando a série de questionamentos a respeito do Código de 

Ética, indagou-se, na questão 11, quais princípios devem permear o código. Os 

alunos apresentaram as seguintes sugestões: 

 

“Inclusão de normas mais globais e menos pontuais, valores mais humanos e 

menos materiais.” 

 

“Aspectos relacionados à ‘lealdade, fidelidade, honestidade, verdade, 

compromisso’.” 

 

“A completa liberdade, pois o dia que não houver a necessidade de código de 

ética a humanidade compreendeu e realmente vive a ética.” 
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Observou-se que os princípios mais citados foram: liberdade, respeito, 

honestidade e comprometimento. Percebe-se que, apesar de os alunos que 

participaram da pesquisa não terem verificado no Código de Ética esses 

princípios, eles acreditam que os valores humanísticos devem permear o código e 

contribuir para o desempenho do administrador na sua prática.  

 

Nesse sentido, na questão 12, procurou-se saber dos alunos o que a 

disciplina Ética Profissional do curso de Administração de Empresas agrega  na 

formação acadêmica e profissional, tendo sido obtidos os seguintes depoimentos: 

 

“Hoje sou uma pessoa comprometida com a sociedade; tenho responsabilidades 

com a comunidade e de mim depende o crescimento e a evolução de muitas 

pessoas. Permite a ampla visão sobre a responsabilidade de um gestor; deve ser 

correto todo o tempo e isto deve ser uma prática normal da profissão. Através da 

disciplina pode-se analisar o quanto é maléfico o proceder embasado em atos 

voltados à corrupção, à injustiça e ‘ao jeitinho brasileiro’, em que tirar proveito em 

qualquer circunstância é algo comum e corriqueiro. Com as aulas de ética percebi 

que a minha formação vai muito além do que o meu aperfeiçoamento 

profissional.” 

 

“A reflexão feita nas aulas nos abre a mente para enxergarmos além do cotidiano 

pregado pela sociedade, nos faz perceber que a vida vai além.” 

 

“Com certeza, aprendi muitos conceitos que antes nem prestava atenção; hoje 

vejo certas situações e logo lembro das aulas.” 

 

Na concepção dos entrevistados, na disciplina Ética Profissional, há a 

preocupação com a questão da formação, e os alunos percebem a relação entre 

a teoria e a prática. 

 

Na questão 13 foram pedidas sugestões para o programa da disciplina 

Ética Profissional, tendo sido obtidas as seguintes contribuições: 
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“Palestrantes (empresários) que dissertem sobre a conduta dos profissionais da 

empresa.” 

 

“Acho que esta disciplina deveria ser incorporada ao ensino médio, fundamental e 

em todos os anos da faculdade, objetivando uma conscientização e 

principalmente porque as pessoas vivem fases diferentes na vida.” 

 

“Que tenha mais carga horária, para ser mais aproveitada.” 

 

Pode-se verificar que os alunos entrevistados acham que essa 

disciplina deve ser inserida como matéria obrigatória e com uma carga horária 

maior em todos os programas de ensino, independentemente da formação 

profissional e do nível de ensino. 

 

Finalizando o questionário, nas questões 14 e 15, indagou-se aos 

alunos se conheciam alguma obra de Paulo Freire. Com espanto e tristeza, 

verificou-se que nenhum dos alunos que participaram da pesquisa havia lido 

nenhum livro de Paulo Freire. Dois conheciam alguma coisa por intermédio de um 

artigo relacionado à importância da leitura e outro aluno, por meio de um curso de 

alfabetização de jovens e adultos de que participou. 

 

Pode-se observar que existem lacunas na formação do profissional de 

administração de empresas com relação à disciplina Ética Profissional, 

provavelmente em conseqüência da difícil relação entre os interesses de mercado 

e os princípios humanísticos que são abordados nessa disciplina. Essa dualidade 

ocasiona posições contraditórias. Os alunos ficam divididos entre o que é certo 

fazer e o que deve ser feito para terem um bom desempenho profissional. Nesse 

sentido, percebeu-se uma relutância em discutir problemas morais, pois estes 

debates fazem aflorar princípios fortemente enraizados e adormecidos, que não 

combinam com o que se aplica no mercado. 

 
O processo de formação pode assim considerar-se a dinâmica em 
que se vai construindo a identidade de uma pessoa. Processo em 
que cada pessoa, permanecendo ela própria e reconhecendo-se a 
mesma ao longo da sua história, se forma, se transforma, em 
interacção. (NÓVOA, 1995: 115) 
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Até mesmo em áreas em que a preocupação com a formação se faz 

mais presente, ainda existe um longo caminho a ser percorrido, como se pode 

concluir da afirmação de Guimarães (2004: 53): “Todo arcabouço de 

conhecimentos transmitidos nos cursos de formação refere-se, em maior ou 

menor grau, à prática profissional”.  

 

O processo de construção de uma consciência ética é fomentado na 

disciplina Ética Profissional. Porém, ao saírem do espaço da sala de aula, os 

alunos confrontam-se com a realidade e o senso comum, que é ditado pelas 

normas de mercado em que, em geral, prevalece. Sob essa perspectiva, o 

conceito de ética apresentado pelos alunos do curso de Administração de 

Empresas proporciona um processo de reflexão sobre as questões morais, que 

passam a desenvolver princípios que fundamentam a ética. 

 

Nesse sentido, o exercício da reflexão com base em exemplos 

concretos (caso do filme Olga) permitiu aos alunos entrevistados a identificação 

do problema moral e uma reação favorável em prol de princípios humanísticos. A 

maior dificuldade deles é compreender um problema moral e qualificá-lo como 

imoral estando em seu cerne. É interessante observar que existe, por parte dos 

alunos, interesse em acertar à medida que compreendem a dimensão de suas 

ações.  

 

Dessa forma, ao se posicionarem a respeito do Código de Ética, os 

alunos do curso de Administração de Empresas que participaram da pesquisa 

buscam transformar o código em um conjunto de sanções que têm por objetivo 

limitar as ações das pessoas. Por outro lado, ao serem questionados a respeito 

dos princípios que devem resgatar o código, eles argumentam que devem ser 

privilegiados princípios humanísticos, que garantam uma prática profissional com 

valores fundamentados na moral.  

 

Outro aspecto observado é que os dilemas, os questionamentos e as 

soluções apresentados pelos alunos com relação ao entendimento de questões 

como ética, moral e Código de Ética do administrador de empresas são 
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conseqüência das reflexões que desenvolvem em sua formação acadêmica. 

Nesse sentido, percebe-se que suas expectativas com relação à disciplina Ética 

Profissional aumentam à medida que verificam a possibilidade de resgatar uma 

consciência moral no ambiente organizacional. 

 

Há outro conceito importante para explicar o universo de 

representações dos alunos, que é o da cidadania. Não o enfocamos nesta 

pesquisa porque a própria disciplina do currículo acadêmico que orientou a 

amostragem desta investigação está centrada no binômio ética e moral. 

Entretanto, o tema da cidadania8 poderá ser um novo caminho para superar os 

dilemas apontados. A problematização entre cidadania legal e cidadania de fato 

poderá indicar pistas para o conflito presente em algumas representações entre o 

que se aprende e o que se espera que venha a ser, no futuro, enquanto 

desempenho profissional. 

 
                                                 
8 Sobre o conceito de cidadania, vide Gohn ( 2001a,b,c,d e 2005a, b). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Esta pesquisa buscou exemplificar, por meio de um estudo de caso, a 

importância da ética na formação profissional universitária de alunos do curso de 

Administração de Empresas de uma faculdade de São Paulo. Para melhor 

entendimento da questão, a pesquisa localizou faces da problemática no plano 

teórico-conceitual, na estrutura curricular do curso e no cenário de ordenamento 

profissional da carreira investigada, o Código de Ética do administrador. 

Resgatou-se brevemente a trajetória de um conceito fundamental, que existe 

desde épocas muito remotas, entre os antigos gregos, mas que até a atualidade é 

muito carente de existência na vida cotidiana, em vários domínios da vida social, 

política e econômica. Mais do que justificar sua importância, a pesquisa buscou 

confrontar as opiniões dos alunos sobre ética no contexto de uma disciplina que 

trata do tema e lhes é ministrada. Os sujeitos investigados foram indagados no 

plano de suas representações sobre o tema da ética enquanto alunos, tendo em 

vista que não foi analisado o plano de atuação profissional propriamente dito, mas 

o processo de formação desses futuros profissionais a serem certificados como 

administradores (ainda que alguns já atuem no mercado profissional). 

 

Vários procedimentos metodológicos foram utilizados para a coleta de 

dados, destacando-se as entrevistas. A utilização da entrevista como instrumento 

de análise das categorias que fundamentam os objetivos do presente trabalho 

revelou-se bastante adequada para o entendimento do lugar que a ética ocupa, 

em especial para a formação do aluno, no processo de aprendizagem do curso de 

Administração de Empresas. Isso se deve principalmente ao fato de que, nas 

entrevistas, os alunos manifestaram suas opiniões pessoais, levando em 

consideração não apenas o conteúdo da disciplina Ética Profissional, assimilado 

durante sua formação universitária, mas também sua experiência profissional no 

ambiente organizacional. 

 

Nesse sentido, dois fatos se mostraram mais reveladores à pesquisa, 

no que compete à inscrição do conceito de ética na formação do profissional de 

administração. Primeiro, as opiniões emitidas nas entrevistas sugerem certo grau 



 

 

81

 
 
 

de consciência, por parte dos alunos, da falta de correspondência entre a teoria 

verificada ao longo do processo de aprendizagem da referida disciplina e o 

cotidiano da vida ou na prática profissional vivenciada no cotidiano do ambiente 

organizacional. Com efeito, a expressão dessa consciência revela a incorporação 

dos conteúdos disciplinares pelos alunos e, ao mesmo tempo, a dificuldade que 

manifestam em tornar factível sua aplicação no dia-a-dia ou no ambiente de 

trabalho. Tais opiniões podem ser tomadas como manifestação da consciência de 

indivíduos que, no momento da entrevista, assumem socialmente a condição de 

alunos, e não de profissionais, na medida em que partem da experiência 

adquirida na faculdade, verificando suas possibilidades reais de aplicação na vida 

profissional.  

 

Segundo, as opiniões emitidas revelam uma dificuldade, por parte dos 

alunos, em perceber as condições de aplicabilidade da ética na atividade 

profissional: a diferença em relação ao primeiro fato é que, enquanto naquele 

verifica-se uma consciência da dificuldade entre a ética na teoria e na prática, 

muitas vezes pelas naturais injunções de valores predominantes na sociedade e 

no mercado de trabalho; no segundo, as entrevistas demonstram a necessidade 

de uma maior articulação entre os fundamentos desenvolvidos na disciplina e o 

universo simbólico das representações dos alunos, de forma que  se possa 

contribuir para o desenvolvimento de uma cultura nova a respeito da ética, no 

cotidiano de vida deles. 

 

Dos dados expostos, é possível depreender três conseqüências para 

as considerações que aqui se pretende fazer acerca da categoria formação, no 

contexto do conceito de ética: 1) consideramos imprescindível, para que o 

processo de formação do aluno resulte em êxito, a adoção da ética como ideal a 

ser continuamente atingido, tanto no âmbito profissional quanto no pessoal, o que, 

a nosso ver, só se tornará uma realidade no momento em que os percalços 

apontados pelos alunos, nas entrevistas para a aplicação da ética no ambiente 

organizacional forem superados; 2) diante das dificuldades apresentadas ao longo 

das entrevistas – incompatibilidade entre prática e teoria e falta de condições de 

aplicabilidade da ética no trabalho –, reconhecemos a necessidade de 

transformação do enfoque da ética na formação do alunado do curso de 
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Administração de Empresas na instituição pesquisada, promovendo mudanças na 

disciplina Ética Profissional, sobretudo aquelas que representem uma ampliação 

de sua área de Influência nas demais disciplinas do referido curso; 3) 

acreditamos, de um ponto de vista mais amplo, na urgência de se aplicar os 

preceitos éticos a todas as atividades exercidas pelo ser humano, as quais 

ultrapassam o campo restrito da atuação profissional, uma vez que a ética deve 

ser tomada como princípio fundamental do comportamento individual e da 

dinâmica social na qual esse mesmo indivíduo está inserido. 

 

É sobretudo no segundo item, aquele que se refere explicitamente à 

necessidade de mudança do estatuto da disciplina Ética Profissional no currículo 

do curso de Administração de Empresas da instituição investigada, que se 

inscreve de modo mais evidente a questão da representação, na medida em que 

a percepção, por parte dos alunos, da utilização da ética – seja no ambiente 

restrito do trabalho, seja no domínio mais largo da sociabilidade – torna-se mais 

aguçada, já que, segundo alguns dos entrevistados, a ética representa uma 

necessidade real, principalmente como mediadora das relações profissionais e 

sociais. Isso torna-se bastante claro quanto defrontamos, mais uma vez, os 

testemunhos dos alunos, enquanto futuros profissionais da área de administração, 

e a realidade vivenciada por eles na prática cotidiana: se em seu imaginário a 

ética é vista como um ‘valor’ imponderável, portanto subjetivo, no dia-a-dia ela 

adquire um lastro de objetividade que a relativiza por completo. Daí o fato de 

acreditarmos, como conclusão de nosso raciocínio, que a ética, enquanto 

disciplina do curso de Administração de Empresas, revela-se imprescindível para 

uma formação profissional mais humana e, conseqüentemente, mais consciente 

de seu papel na sociedade. Não podemos finalizar nossas considerações acerca 

da importância da ética para a formação do aluno de Administração de Empresas 

sem nos reportarmos às idéias de Paulo Freire, pensador que serviu de referência 

teórica para a reflexão que aqui se fez sobre o assunto. Com efeito, a primeira 

observação que consideramos imprescindível, neste sentido, é a de que a mesma 

concepção que Paulo Freire apresenta da ética, ao longo de sua produção 

teórica, deve ser aquela que irá nortear a prática profissional do administrador: a 

ética, portanto, que o célebre educador preconiza em sua obra serve como 

referencial para qualquer indivíduo, tornando-se condição necessária à sua 
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atuação na sociedade. Tal atuação, aliás, não prescinde de uma consideração 

universalista e solidária da ética, tal como preconiza Paulo Freire numa de suas 

obras: 

 
A grande força sobre que alicerçar-se a nova rebeldia é a ética 
universal do ser humano e não a do mercado, insensível a todo 
reclamo das gentes e apenas aberta à gulodice do lucro. É a ética 
da solidariedade humana. (FREIRE, 2003a: 129) 

 

Assim sendo, podemos dizer que esta pesquisa demonstrou que, 

apesar de os alunos do curso de Administração de Empresas da instituição 

investigada não revelarem ainda plena consciência de estarem falando dessa 

ética universalista freiriana, é exatamente nela que podemos encontrar os 

principais pilares de sua conceituação.  

 

Tal afirmação revela, antes de mais nada, o caráter político que a ética 

proposta por Paulo Freire adquire, no momento de sua inserção no complexo 

social: não há, nesse sentido, sociedade democrática sem que haja, por parte de 

seus protagonistas, um compromisso ético, como ressaltou com propriedade 

Maria da Glória Gohn: 

 
O compromisso ético e a opção pelo desenvolvimento de 
propostas que tenham por base o protagonismo da sociedade civil 
exige uma clara vontade política das forças democráticas 
organizadas para a construção de uma nova sociedade e de um 
espaço público diferente do modelo neoliberal, construído em 
cima de exclusões e injustiças. É preciso que se respeitem os 
direitos de cidadania e se aumentem progressivamente os níveis 
de participação democrática de sua população. (GOHN, 2005b: 
113) 

 

E se, nesse contexto, não há sociedade democrática sem uma 

participação ética de seus cidadãos, da mesma maneira podemos afirmar, para 

finalizar, que não há prática administrativa sem que o compromisso ético esteja 

presente em todos os instantes da atuação de seus profissionais. A ética, cantada 

em prosa, verso e em milhares de páginas filosóficas, desde tempos remotos, 

entre antigas civilizações, precisa entrar na agenda do processo de formação 

geral como uma cultura, um valor fundamental dos seres humanos, tanto no plano 

profissional como na socialização dos indivíduos em suas múltiplas atividades. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1- Questionário aplicado no curso de Administração de Empresas 
para levantamento do perfil dos alunos 
 

Nome: 

 

série:           turma:                                   turno: 

 

1. Qual a sua idade? 

a) 17 a 20 anos 

b) 21 a 24 anos 

c) 25 a 28 anos 

d) 29 a 32 anos 

e) mais de 33 anos 

 

2. Qual o seu sexo? 

a) Masculino 

b) Feminino 

 

3. Região em que reside? 

a) Centro 

b) Zona Norte 

c) Zona Sul 

d) Zona Leste 

e) Zona Oeste 

f) Fora de São Paulo 

 

4.Tipo de moradia? 

a) Alugada 

b) Própria 

c) Cedida 

d) Outro 
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5. Que curso do ensino médio você concluiu? 

a) Regular 

b) Supletivo 

c) Técnico 

d) Magistério 

 

6. Em que escola concluiu o ensino médio? 

a) Pública 

b) Particular 

c) Comunitária 

 

7. Qual o grau de instrução do seu pai? 

a) Escola básica/fundamental 

b) Ensino médio 

c) Universitário 

d) Pós-graduado 

e) Outra 

 

8. Qual o grau de instrução de sua mãe? 

a)   Escola básica/fundamental 

a) Ensino médio 

b) Universitário 

c) Pós-graduado 

d) Outra 

 

9. Em que ramo você trabalha? 

a) Serviços 

b) Comércio 

c) Autônomo 

d) Indústria 

e) Não trabalha 

10. Dentro da sua atividade profissional, você ocupa algum cargo hierárquico 

abaixo citado: 

a) Operacional 
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b) Administrativo 

c) Técnico 

d) Supervisão 

e) Gerencial 

f) Chefia/coordenação 

g) Diretoria/proprietário 

 

11. Qual a sua renda mensal? 

a) De 1 salário mínimo a 2 salários mínimos 

b) De 3 salários mínimos a 4 salários mínimos 

c) De 5 salários mínimos a 6 salários mínimos 

d) Mais de 7 salários mínimos 

 

12. Qual o seu credo religioso? 

a) Cristã 

b) Judaico 

c) Islâmico 

d) Budista 

e) Espírita 

f) Outro 

 

13. Participação social? 

a) Associação de bairro 

b) Clubes 

c) Sindicatos 

d) ONGs 

e) Outros 
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Anexo 2 - Questionário aplicado no Curso de Administração de Empresas 
para aprofundamento quanto ás representações a respeito da ética. 
 

Nome: 

...........................................................................................................................  

 

Série: ................................     turno: ..................................... 

 

1)Qual seu estado civil? 

 

(     )  solteiro(     )  casado(     )  divorciado 

(     )  viúvo(     )  outro 

 

2) Qual o nome do filme que assistiu nos últimos seis meses e que gostou? 

 

Filme:......................................................................................................................... 

 

Por que gostou?  

...................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 

3) Qual o nome do livro que leu nos últimos seis meses e que gostou? 

 

livro:............................................................................................................................ 

 

Por que gostou? ............................................................................................ 

................................................................................................................................... 

 

4) O que você entende pela palavra ética? 

 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
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5) O que você entende pela palavra moral? 

 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 

6) Relate brevemente algum fato ou acontecimento que você viveu ou presenciou, 

e que contém uma questão moral. 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 

7) Você sabe o que é o Código de Ética profissional do administrador? 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 

8) O que você acha do código de ética do administrador? 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................  

 

9) Se você fosse acrescentar algo ao código, o que seria? 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 

10) Como um Código de ética poderia contribuir para o desempenho do 

Administrador na prática? 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 



 

 

96

 
 
 

11) Quais os princípios básicos que um código de ética deve priorizar em termos 

de condutas dos indivíduos? 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 

12) A disciplina ética profissional agrega algo a sua formação acadêmica e 

profissional? Explicar. 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 

13) O que você sugere para incorporar ao programa da disciplina ética 

profissional? 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 

14) Você já leu algum livro de Paulo Freire?(   )  Sim       (   )   Não 

 

15) Em caso afirmativo, o que você viu sobre a questão da ética no livro.   

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
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Anexo 3 – Regulamentação lei nº 4769  

 

Publicada no D.O.U. de 13/09/1965 e retificada em 16/09/1965 
 

Lei n.º 4.769, de 9 de setembro de 1965 
 

Dispõe sobre o exercício da profissão de Administrador e dá outras 
providências. (1) 

O Presidente da República. 
 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º O Grupo da Confederação Nacional das Profissões Liberais, constante do 

Quadro de Atividades e Profissões, anexo à Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, é acrescido da 

categoria profissional de Administrador. (1) 

 

Parágrafo único Terão os mesmos direitos e prerrogativas dos Bacharéis em 

Administração, para o provimento dos cargos de Administrador do Serviço Público 

Federal, os que hajam sido diplomados no exterior, em cursos regulares de 

Administração, após a revalidação dos diplomas no Ministério da Educação, bem 

como os que, embora não diplomados ou diplomados em outros cursos de ensino 

superior e médio, contem cinco anos, ou mais, de atividades próprias ao campo 

profissional do Administrador. (1) 

 

Art. 2º A atividade profissional de Administrador será exercida, como profissão 

liberal ou não, mediante: (1) 

a) pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens, laudos, assessoria em 

geral, chefia intermediária, direção superior; 

b) pesquisas, estudos, análise, interpretação, planejamento, implantação, 

coordenação e controle dos trabalhos nos campos da Administração, como 

administração e seleção de pessoal, organização e métodos, 

orçamentos,administração de material, administração financeira, administração 
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mercadológica,administração de produção, relações industriais, bem como outros 

campos em que esses se desdobrem ou aos quais sejam conexos. 

 

Art. 3º O exercício da profissão de Administrador é privativo: (1) 

a) dos bacharéis em Administração Pública ou de Empresas, diplomados no 

Brasil, em cursos regulares de ensino superior, oficial, oficializado ou 

reconhecido, cujo currículo seja fixado pelo Conselho Federal de Educação, nos 

termos da Lei n.º4.024, de 20 de dezembro de 1961; 

b) dos diplomados no exterior, em cursos regulares de Administração, após a 

revalidação do diploma no Ministério da Educação, bem como dos diplomados, 

até afixação do referido currículo, por cursos de bacharelado em Administração, 

devidamente reconhecidos; 

c) dos que, embora não diplomados nos termos das alíneas anteriores, ou 

diplomados em outros cursos superiores e de ensino médio, contem, na data da 

vigência desta Lei, cinco anos, ou mais, de atividades próprias no campo 

profissionaL de Administrador definido no art. 2º. (1) 

Parágrafo único. A aplicação deste artigo não prejudicará a situação dos que, até 

a data da publicação desta Lei, ocupem o cargo de Administrador, os quais 

gozarão de todos os direitos e prerrogativas  estabelecidos neste diploma legal. 

(1) 

 

Art. 4º Na administração pública, autárquica, é obrigatória, a partir da vigência 

desta Lei, a apresentação de diploma de Bacharel em Administração, para o 

provimento e exercício de cargos técnicos de administração, ressalvados os 

direitos dos atuais ocupantes de cargos de Administrador. (1) 

§ 1º Os cargos técnicos a que se refere este artigo serão definidos no 

regulamento da presente Lei, a ser elaborado pela Junta Executiva, nos termos 

do artigo 18. 

§ 2º A apresentação do diploma não dispensa a prestação de concurso, quando 

exigido para o provimento do cargo. 

 

Art. 5º Aos Bacharéis em Administração é facultada a inscrição nos concursos, 

para provimento das cadeiras de Administração, existentes em qualquer ramo do 

ensino técnico ou superior, e nas dos cursos de Administração. 
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Art. 6º São criados o Conselho Federal de Administração (CFA) e os Conselhos 

Regionais de Administração (CRAs), constituindo em seu conjunto uma autarquia 

dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia técnica, 

administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Trabalho. (1) (2) 

 

Art. 7º O Conselho Federal de Administração, com sede em Brasília, Distrito 

Federal, terá por finalidade: (1) 

 

a) propugnar por uma adequada compreensão dos problemas administrativos e 

sua racional solução; 

b) orientar e disciplinar o exercício da profissão de Administrador; (1) 

c) elaborar seu regimento interno; 

d) dirimir dúvidas suscitadas nos Conselhos Regionais; 

e) examinar, modificar e aprovar os regimentos internos dos Conselhos 

Regionais; 

f) julgar, em última instância, os recursos de penalidades impostas pelos CRAs; 

(1) 

g) votar e alterar o Código de Deontologia Administrativa, bem como zelar pela 

sua fiel execução, ouvidos os CRAs; (1) 

h) aprovar anualmente o orçamento e as contas da autarquia; 

i) promover estudos e campanhas em prol da racionalização administrativa do 

País. 

 

Art. 8º Os Conselhos Regionais de Administração (CRAs), com sede nas Capitais 

dos Estados e no Distrito Federal, terão por finalidade: (1) 

a) dar execução às diretrizes formuladas pelo Conselho Federal de 

Administração; (1) 

b) fiscalizar, na área da respectiva jurisdição, o exercício da profissão de 

Administrador; (1) 

c) organizar e manter o registro de Administrador; (1) 

d) julgar as infrações e impor as penalidades referidas nesta Lei; 

e) expedir as carteiras profissionais dos Administradores; (1) 

f) elaborar o seu regimento interno para exame e aprovação pelo CFA. (1) 
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Art. 9º O Conselho Federal de Administração compor-se-á de brasileiros natos ou 

naturalizados, que satisfaçam as exigências desta Lei, e será constituído por 

tantos membros efetivos e respectivos suplentes quantos forem os Conselhos 

Regionais, eleitos em escrutínio secreto e por maioria simples de votos nas 

respectivas regiões. (1) (3) 

Parágrafo único Dois terços, pelo menos, dos membros efetivos, assim como dos 

membros suplentes, serão necessariamente bacharéis em Administração, salvo 

nos Estados em que, por motivos relevantes, isto não seja possível. 

 

Art. 10 A renda do CFA é constituída de: (1) 

a) vinte por cento (20%) da renda bruta dos CRAs, com exceção dos legados, 

doações ou subvenções; (1) 

b) doações e legados; 

c) subvenções dos Governos Federal, Estaduais e Municipais, ou de empresas 

e instituições privadas; 

d) rendimentos patrimoniais; 

e) rendas eventuais. 

 

Art. 11 Os Conselhos Regionais de Administração com até doze mil 

Administradores inscritos, em gozo de seus direitos profissionais, serão 

constituídos de nove membros efetivos e respectivos suplentes, eleitos da mesma 

forma estabelecida para o Conselho Federal. (1) (3) 

§ 1º Os Conselhos Regionais de Administração com número de Administradores 

inscritos superior ao constante do caput deste artigo poderão, através de 

deliberação da maioria absoluta do Plenário e em sessão específica, criar mais 

uma vaga de Conselheiro efetivo e respectivo suplente para cada contingente de 

três mil Administradores excedente de doze mil, até o limite de vinte e quatro 

mil.(3) 

 

Art. 12 A renda dos CRAs será constituída de: (1) 

a) oitenta por cento (80%) da anuidade estabelecida pelo CFA e revalidada 

trienalmente; 

b) rendimentos patrimoniais; 
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c) doações e legados; 

d) subvenções e auxílios dos Governos Federal, Estaduais e Municipais, ou, 

ainda, de empresas e instituições particulares; 

e) provimento das multas aplicadas; 

f) rendas eventuais. 

 

Art. 13 Os mandatos dos membros do Conselho Federal e dos Conselhos 

Regionais de Administração serão de quatro anos, permitida uma reeleição. (1) 

(3) 

Parágrafo único. A renovação dos mandatos dos membros dos Conselhos 

referidos no caput deste artigo será de um terço e dois terços, alternadamente, a 

cada biênio. (3) 

 

Art. 14 Só poderão exercer a profissão de Administrador os profissionais 

devidamente registrados nos CRAs, pelos quais será expedida a carteira 

profissional.(1) 

§ 1º A falta do registro torna ilegal, punível, o exercício da profissão de 

Administrador. (1) 

§ 2º A carteira profissional servirá de prova para fins de exercício profissional, de 

carteira de identidade e terá fé em todo o território nacional. 

 

Art. 15 Serão obrigatoriamente registrados nos CRAs as empresas, entidades e 

escritórios técnicos que explorem, sob qualquer forma, atividades de 

Administrador, enunciadas nos termos desta Lei. (1) 

Parágrafo único. O registro a que se refere este artigo será feito gratuitamente 

pelos CRAs. (1) 

 

Art. 16 Os Conselhos Regionais de Administração aplicarão penalidades aos 

infratores dos dispositivos desta Lei, as quais poderão ser: (1) 

a) multa de 5% (cinco por cento) a 50% (cinqüenta por cento) do maior salário 

mínimo vigente no País aos infratores de qualquer artigo; 

b) suspensão de seis meses a um ano ao profissional que demonstrar 

incapacidade técnica no exercício da profissão, assegurando-lhe ampla defesa; 
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c) suspensão, de um a cinco anos, ao profissional que, no âmbito de sua atuação, 

for responsável, na parte técnica, por falsidade de documento, ou por dolo, em 

parecer ou outro documento que assinar. 

Parágrafo único. No caso de reincidência da mesma infração, praticada dentro do 

prazo de cinco anos, após a primeira, além da aplicação da multa em dobro, será 

determinado o cancelamento do registro profissional. 

 

Art. 17 Os Sindicatos e Associações Profissionais de Administradores cooperarão 

com o CFA para a divulgação das modernas técnicas de Administração, no 

exercício da profissão. (1) 

 

Art. 18 Para promoção das medidas preparatórias à execução desta Lei, será 

constituída por decreto do Presidente da República, dentro de 30 dias, uma Junta 

Executiva integrada de dois representantes indicados pelo DASP, ocupantes de 

cargos de Administrador; de dois Bacharéis em Administração, indicados pela 

Fundação Getúlio Vargas; de três Bacharéis em Administração, representantes 

das Universidades que mantenham curso superior de Administração, um dos 

quais  indicado pela Fundação Universidade de Brasília e os outros dois por 

indicação do Ministro da Educação. (1) 

Parágrafo único. Os representantes de que trata este artigo serão indicados ao 

Presidente da República em lista dúplice. 

 

Art. 19 À Junta Executiva de que trata o artigo anterior caberá: 

a) elaborar o projeto de regulamento da presente Lei e submetê-lo à aprovação 

do Presidente da República; 

b) proceder ao registro, como Administrador, dos que o requererem, nos termos 

do art. 3º; (1) 

c) estimular a iniciativa dos Administradores na criação de Associações 

Profissionais e Sindicatos; (1) 

d) promover, dentro de 180 (cento e oitenta) dias, a realização das primeiras 

eleições para a formação do Conselho Federal de Administração (CFA) e dos 

Conselhos Regionais de Administração (CRAs). (1) 

§ 1º Será direta a eleição de que trata a alínea “d” deste artigo, nela votando 

todos os que forem registrados, nos termos da alínea “b”. 
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§ 2º Ao formar-se o CFA,  será extinta a Junta Executiva, cujo acervo e cujos 

cadastros serão por ele absorvidos. (1) 

 

Art. 20 O disposto nesta Lei só se aplicará aos serviços municipais, às empresas 

privadas e às autarquias e sociedades de economia mista dos Estados e 

Municípios, após comprovação, pelos Conselhos de Administração, da existência, 

nos Municípios em que esses serviços, empresas, autarquias ou sociedades de 

economia mista tenham sede, de técnicos legalmente habilitados, em número 

suficiente para o atendimento nas funções que lhes são próprias. (1) 

 

Art. 21 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 22 Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Brasília, em 9 de setembro de 1965; 144º da Independência e 77º da 
República. 

H.Castelo Branco Arnaldo Sussekind 
 

(1) Nova redação dada pelo art. 1º da Lei n.º 7.321, de 13/06/85, publicada no 

D.O.U.de 14/06/85. 

(2) Vinculação extinta por força do disposto no art. 3º do Decreto-lei n.º 2.299, de 

21/11/86, publicado no D.O.U. de 24/11/86. 

(3) Nova redação dada pelo art. 1º da Lei n.º 8.873, de 26/04/94, publicada no 

D.O.U. de 27/04/94. 
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Anexo 4 - Diretrizes Curriculares para o ensino da Ética (Atualização 
02/02/2004) 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2004. 
  

Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 
Administração, Bacharelado, e dá outras providências. 

 

 O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 

Educação, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 9º, § 2º, 

alínea “c”, da Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela 

Lei 9.131, de 25 de novembro de 1995, tendo em vista as diretrizes e os 

princípios fixados pelos Pareceres CES/CNE 776/97, de 3/12/97, e 583/2001, de 

4/4/2001, as Diretrizes Curriculares Nacionais elaboradas pela Comissão de 

Especialistas de Ensino de Administração, propostas ao CNE pela SESu/MEC, e 

considerando o que consta dos Pareceres CNE/CES 67/2003, de 11/3/2003, e 

134/2003, de 4/6/2003, homologados pelo Senhor Ministro de Estado da 

Educação, respectivamente, em 2/6/2003 e 9/9/2003, resolve:  

 

Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 

de Graduação em Administração, Bacharelado, a serem observadas pelas 

Instituições de Ensino Superior em sua organização curricular.  

 

Art. 2º A organização do curso de que trata esta Resolução se expressa através 

do seu projeto pedagógico, abrangendo o perfil do formando, as competências e 

habilidades, os componentes curriculares, o estágio curricular supervisionado, as 
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atividades complementares, o sistema de avaliação, a monografia, o projeto de 

iniciação científica ou o projeto de atividade, como trabalho de conclusão de curso 

– TCC, componente opcional da instituição, além do regime acadêmico de oferta 

e de outros aspectos que tornem consistente o referido projeto pedagógico.  

§ 1º O Projeto Pedagógico do curso, além da clara concepção do curso de 

graduação em Administração, com suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua 

operacionalização, abrangerá, sem prejuízo de outros, os seguintes elementos 

estruturais: 

I –- objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções 

institucional, política, geográfica e social;  

II – condições objetivas de oferta e a vocação do curso; 

III – cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso;  

IV – formas de realização da interdisciplinaridade;  

V –-modos de integração entre teoria e prática;  

VI –-formas de avaliação do ensino e da aprendizagem;  

VII –-modos de integração entre graduação e pós-graduação, quando houver;  

VIII –-cursos de pós-graduação lato sensu, nas modalidades especialização 

integrada  

e/ou subseqüente à graduação, de acordo com o surgimento das diferentes 

manifestações teóricopráticas e tecnológicas aplicadas às Ciências da 

Administração, e de aperfeiçoamento, de acordo com as efetivas demandas do 

desempenho profissional;  

IX – incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de ensino 

e como instrumento para a iniciação científica; 

X –.concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado, 

suas diferentes formas e condições de realização, observado o respectivo 

regulamento;  

XI – concepção e composição das atividades complementares; e  

XII – inclusão opcional de trabalho de conclusão de curso sob as modalidades 

monografia, projeto de iniciação científica ou projetos de atividades centrados em 

área teóricoprática ou de formação profissional, na forma como estabelecer o 

regulamento próprio.  
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§ 2º. Os Projetos Pedagógicos do Curso de Graduação em Administração 

poderão admitir Linhas de Formação Específicas, nas diversas áreas da 

Administração, para melhor atender às demandas institucionais e sociais.  

 

Art. 3º. O Curso de Graduação em Administração deve ensejar, como perfil 

desejado do formando, capacitação e aptidão para compreender as questões 

científicas, técnicas, sociais e econômicas da produção e de seu gerenciamento, 

observados níveis graduais do processo de tomada de decisão, bem como para 

desenvolver gerenciamento qualitativo e adequado, revelando a assimilação de 

novas informações e apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade 

contextualizada no trato de situações diversas, presentes ou emergentes, nos 

vários segmentos do campo de atuação do administrador.  

 

Art. 4º. O Curso de Graduação em Administração deve possibilitar a formação 

profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidade. 

I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, 

introduzir modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e 

generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o 

processo da tomada de decisão; 

II – desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício 

profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações 

interpessoais ou intergrupais; 

III – refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua 

posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento; 

IV – desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e 

formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre 

fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-se 

de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e 

sociais; 

V – ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, 

vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das 

implicações éticas do seu exercício profissional; 

VI – desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da 

experiência; 
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cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, 

em diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável; 

VII. – desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos 

em organizações, e; 

VIII – desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e 

administração, pareceres e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, 

estratégicos e operacionais. 

 

Art. 5º. Os cursos de graduação em Administração deverão contemplar, em seus 

projetos pedagógicos e em sua organização curricular, conteúdos que revelem 

inter-relações com a realidade nacional e internacional, segundo uma perspectiva 

histórica e contextualizada de sua aplicabilidade no âmbito das organizações e do 

meio através da utilização de tecnologias inovadoras e que atendam aos 

seguintes campos interligados de formação: 

I – Conteúdos de Formação Básica: relacionados com estudos antropológicos, 

sociológicos, filosóficos, psicológicos, ético-profissionais, políticos, 

comportamentais, econômicos e contábeis, bem como os relacionados com as 

tecnologias da comunicação e da informação e das ciências jurídicas; 

II – Conteúdos de Formação Profissional: relacionados com as áreas específicas, 

envolvendo teorias da administração e das organizações e a administração de 

recursos humanos, mercado e marketing, materiais, produção e logística, 

financeira e orçamentária, sistemas de informações, planejamento estratégico e 

serviços; 

III – Conteúdos de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias: abrangendo 

pesquisa operacional, teoria dos jogos, modelos matemáticos e estatísticos e 

aplicação de tecnologias que contribuam para a definição e utilização de 

estratégias e procedimentos inerentes à administração, e; 

 

IV – Conteúdos de Formação Complementar: estudos opcionais de caráter 

transversal e interdisciplinar para o enriquecimento do perfil do formando. 

 

Art. 6º. A organização curricular do curso de graduação em Administração 

estabelecerá expressamente as condições para  a sua efetiva conclusão e 

integralização curricular, de acordo com os seguintes regimes acadêmicos que as 
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Instituições de Ensino Superior adotarem: regime seriado anual, regime seriado 

semestral, sistema de créditos com matrícula por disciplina ou por módulos 

acadêmicos, com a adoção de pré-requisitos, atendido o disposto nesta 

Resolução.  

 

Art. 7º. O Estágio Curricular Supervisionado é um componente curricular 

direcionado à consolidação dos desempenhos profissionais desejados inerentes 

ao perfil do formando, devendo cada instituição, por seus Colegiados Superiores 

Acadêmicos, aprovar o correspondente regulamento, com suas diferentes 

modalidades de operacionalização. 

 

§ 1º. O estágio de que trata este artigo poderá ser realizado na própria instituição 

de ensino, mediante laboratórios que congreguem as diversas ordens práticas 

correspondentes aos diferentes pensamentos das Ciências da Administração.  

§ 2º. As atividades de estágio poderão ser reprogramadas e reorientadas de 

acordo com os resultados teórico-práticos gradualmente revelados pelo aluno, até 

que os responsáveis pelo acompanhamento, supervisão e avaliação do estágio 

curricular possam considerá-lo concluído, resguardando, como padrão de 

qualidade, os domínios indispensáveis ao exercício da profissão.  

§ 3º. Optando a instituição por incluir no currículo do Curso de Graduação em 

Administração o Estágio Supervisionado de que trata este artigo, deverá emitir 

regulamentação própria, aprovada pelo seu Conselho Superior Acadêmico, 

contendo, obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, 

observado o disposto no parágrafo precedente.  

 

Art. 8º As Atividades Complementares são componentes curriculares que 

possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e 

competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a 

prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com 

as ações de extensão junto à comunidade.  
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Parágrafo único. As Atividades Complementares se constituem componentes 

curriculares enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando, 

sem que se confundam com estágio curricular supervisionado.  

 

Art. 9º. Trabalho de Conclusão de Curso – TCC é um componente curricular 

opcional da instituição que, se o adotar, poderá ser desenvolvido nas 

modalidades de monografia, projeto de iniciação científica ou projetos de 

atividades centrados em áreas teórico-prática e de formação profissional 

relacionadas com o curso, na forma disposta em regulamento próprio.  

 

Parágrafo único. Optando a Instituição por incluir no currículo do curso de 

graduação em Administração Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, nas 

modalidades referidas no caput deste artigo, deverá emitir regulamentação 

própria, aprovada pelo seu conselho superior acadêmico, contendo, 

obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, além das 

diretrizes técnicas relacionadas com a sua elaboração.  

 

Art. 10. A duração do curso de graduação em Administração será estabelecida 

em Resolução específica da Câmara de Educação Superior.  

 

Art. 11. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

 

ÉFREM DE AGUIAR MARANHÃO 
Presidente da Câmara de Educação Superior 
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Anexo 6- Código de Ética do Administrador 
 

Preâmbulo  
 
I – De forma ampla, a Ética é definida como a explicitação teórica do fundamento 

último do agir humano na busca de sua realização individual.  

II – A busca dessa satisfação ocorre necessariamente dentro de um contexto 

social, onde outras tantas pessoas perseguem o mesmo objetivo.  

III – A busca dessa satisfação individual, num contexto social específico – o 

trabalho – ocorre de acordo com normas de conduta profissional que orientam as 

relações do indivíduo com seu cliente e com todas as demais pessoas com quem 

se relaciona no universo maior.  

IV – A busca constante da realização do indivíduo – que é o propósito da Ética– 

conduz ao Desenvolvimento. Logo, Ética e Desenvolvimento formam um binômio 

inseparável.  

V – No mundo organizacional, esta integração Ética-Desenvolvimento se verifica 

através de um profissional – O ADMINISTRADOR – a quem compete exercer um 

novo papel, uma nova responsabilidade, um novo preceito ético: PROMOTOR DO 

DESENVOLVIMENTO.  

VI – O CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO ADMINISTRADOR é o guia 

orientador e estimulador de novos comportamentos e está fundamentado num 

conceito de ética voltado para o desenvolvimento, servindo simultaneamente de 

estímulo e parâmetro para que o profissional da Administração amplie sua 

capacidade de pensar de forma alternativa, visualize um novo papel para si 

próprio e torne sua ação mais eficaz diante da sociedade e em atendimento a ela.  

CAPÍTULO I – Dos Deveres  

Art. 1º – São deveres do profissional de Administração: 

1 – respeitar os princípios da livre iniciativa e da livre empresa, enfatizando a 

valorização das atividades da microeconomia sem desvinculá-la da 

macroeconomia, como forma de fortalecimento do País; 

2 – propugnar pelo desenvolvimento da sociedade e das organizações, 

subordinando a eficiência de desenvolvimento profissional aos valores 

permanentes da verdade e do bem comum; 
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3 – capacitar-se para perceber que, acima do seu compromisso com o cliente, 

está o interesse social, cabendo-lhe, como agente de transformação, colocar a 

empresa nessa perspectiva; 

4 – contribuir, como cidadão e como profissional, para o incessante progresso das 

instituições sociais e dos princípios legais que regem o País; 

5 – exercer a profissão com zelo, diligência e honestidade, defendendo direitos, 

bens e interesses de clientes, instituições e sociedade sem abdicar de sua 

dignidade, prerrogativas e independência profissional; 

6 – manter sigilo sobre tudo o que souber em função de suas atividades e 

profissão; 

7 – conservar independência na orientação técnica de serviços e órgãos que lhe 

forem confiados; 

8 – emitir opiniões, expender conceitos e sugerir medidas somente depois de 

estar seguro das informações que tem e da confiabilidade dos dados que obteve; 

9 – utilizar-se dos benefícios da ciência e tecnologia moderna objetivando maior 

participação nos destinos da empresa e do País; 

10 – assegurar, quando investido em cargo ou função de direção, as condições 

mínimas para o desempenho ético-profissional; 

11 – pleitear a melhor adequação do trabalho ao ser humano, melhorando suas 

condições, de acordo com os mais elevados padrões de segurança; 

12 – manter-se continuamente atualizado, participando de encontros de formação 

profissional, onde possa reciclar-se, analisar, criticar, ser criticado e emitir parecer 

referente à profissão; 

13 – considerar, quando na qualidade de empregado, os objetivos, a filosofia e os 

padrões gerais da organização, cancelando seu contrato de trabalho sempre que 

normas, filosofia, política e costumes ali vigentes contrariarem sua consciência 

profissional e os princípios e regras deste Código; 

14 – colaborar com os cursos de formação profissional, orientando e instruindo os 

futuros profissionais; 

15 – comunicar ao cliente, sempre com antecedência e por escrito, sobre as 

circunstâncias de interesse para seus negócios, sugerindo, tanto quanto possível, 

as melhores soluções e apontando alternativas; 

16 – informar e orientar ao cliente, com respeito à situação real da empresa que 

serve; 
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17 – renunciar ou demitir-se do posto, cargo ou emprego, se, por qualquer forma, 

tomar conhecimento de que o cliente manifestou desconfiança para com seu 

trabalho, hipótese em que deverá solicitar substituto; 

18 – evitar declarações públicas sobre os motivos da sua renúncia, desde que o 

silêncio não lhe resulte prejuízo, desprestígio ou interpretação errônea quanto à 

sua reputação.  

19 – transferir ao seu substituto, ou a quem lhe for indicado, tudo quanto se refira 

ao cargo, emprego ou função de que vá se desligar; 

20 – esclarecer ao cliente sobre a função social da empresa; 

21 – estimular, dentro da empresa, a utilização de técnicas modernas, objetivando 

o controle da qualidade e a excelência na prestação de serviços ao consumidor 

ou usuário; 22 – manifestar, em tempo hábil e por escrito, a existência de seu 

impedimento ou incompatibilidade para o exercício da profissão, formulando, em 

caso de dúvida, consulta aos órgãos de classe; 

23 – recusar cargos, empregos ou função, quando reconhecer serem insuficientes 

seus recursos técnicos ou disponibilidade de tempo para bem desempenhá-los; 

24 – divulgar conhecimentos, experiências, métodos ou sistemas que venha a 

criar ou elaborar, reservando os próprios direitos autorais; 

25 – citar seu número de registro no respectivo Conselho Regional após a sua 

assinatura em documentos referentes ao exercício profissional; 

26 – manter, em relação a outros profissionais ou profissões, cordialidade e 

respeito, evitando confrontos desnecessários ou comparações.  

 

CAPÍTULO II – Das Proibições 

Art. 2º– É vedado ao profissional de Administração: 

1 – anunciar-se com excesso de qualificativa, admitida a indicação de títulos 

cargos e especializações; 

2 – sugerir, solicitar, provocar ou induzir divulgação de textos de publicidade que 

resultem em propaganda pessoal de seu nome, méritos ou atividades, salvo se 

em exercício de qualquer cargo ou missão, em nome da classe, da profissão ou 

de entidades ou órgãos públicos; 

3 – permitir a utilização de seu nome e de seu registro por qualquer instituição 

pública ou privada onde não exerça pessoal ou efetivamente função inerente à 

profissão; 
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4 – facilitar, por qualquer modo, o exercício da profissão a terceiros, não 

habilitados ou impedidos; 

5 – assinar trabalhos ou quaisquer documentos executados por terceiros ou 

elaborados por leigos alheios à sua orientação, supervisão e fiscalização; 

6 – organizar ou manter sociedade profissional sob forma desautorizada por lei; 

7 – exercer a profissão quando impedido por decisão administrativa transitada em 

julgado; 

8 – afastar-se de suas atividades profissionais, mesmo temporariamente, sem 

razão fundamentada e sem notificação prévia ao cliente; 

9 – contribuir para a realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudá-la, ou 

praticar, no exercício da profissão, ato legalmente definido como crime ou 

contravenção; 

10 – estabelecer negociação ou entendimento com a parte adversa de seu 

cliente, sem sua autorização ou conhecimento; 

11 – recusar-se à prestação de contas, bens, numerários, que lhe sejam 

confiados em razão do cargo, emprego, função ou profissão; 

12 – violar o sigilo profissional; 

13 – deixar de cumprir, sem justificativa, as normas emanadas dos Conselhos 

Federal e Regionais de Administração, bem como atender às suas requisições 

administrativas, intimações ou notificações, no prazo determinado.  

 

CAPÍTULO III – Dos Direitos 

Art. 3º – São direitos do profissional da Administração: 

1 – exercer a profissão independentemente de questões religiosas, raça, sexo, 

nacionalidade, cor, idade, condição social ou de qualquer natureza, inclusive 

administrativas; 

2 – apontar falhas nos regulamentos e normas das instituições, quando as julgar 

indignas do exercício profissionais ou prejudiciais ao cliente, devendo, nesse 

caso, dirigir-se aos órgãos competentes, em participar à Comissão de Ética e ao 

Regional; 

3 – exigir justa remuneração por seu trabalho, a qual corresponderá às 

responsabilidades assumidas a seu tempo de serviço dedicado, sendo-lhe livre 

firmar acordos sobre salários, velando, no entanto, pelo seu justo valor; 
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4 – recusar-se a exercer a profissão em instituição pública ou privada, onde as 

condições de trabalho sejam degradantes à sua pessoa, à profissão e à classe; 

5 – suspender sua atividade individual ou coletiva, quando a instituição pública ou 

privada não oferecer condições mínimas para o exercício profissional ou não o 

remunerar condignamente; 

6 – participar de eventos promovidos pelas entidades de classe, sob suas 

expensas ou quando subvencionados os custos referentes ao acontecimento; 

7 – votar e ser votado para qualquer cargo ou função em órgãos ou entidades da 

classe, respeitando o expresso nos editais de convocação; 

8 – representar, quando indicado, ou por iniciativa própria, o Conselho Regional 

de Administração e as instituições públicas ou privadas em eventos nacionais e 

internacionais de interesse da classe; 

9 – defender-se e ser defendido pelo órgão de classe, se ofendido em sua 

dignidade profissional; 

10 – auferir dos benefícios da ciência e das técnicas modernas, objetivando 

melhor servir ao seu cliente, à classe e ao País; 

11 – usufruir de todos os outros direitos específicos e/ou correlatos, nos termos 

da legislação que criou e regulamentou a profissão do Administrador.  

 

CAPÍTULO IV – Dos Honorários Profissionais 

Art. 4º – Os honorários e salários do profissional da Administração devem ser 

fixados, por escrito, antes do início do trabalho a ser realizado, levando-se em 

consideração, entre outros, os seguintes elementos: 

1 – vulto, dificuldade, complexidade, pressão de tempo e relevância dos trabalhos 

a executar; 

2 – possibilidade de ficar impedido ou proibido de realizar outros trabalhos 

paralelos; 

3 – as vantagens de que, do trabalho, se beneficiará o cliente; 

4 – a forma e as condições de reajuste; 

5 – o fato de se tratar de locomoção na própria cidade ou para outras cidades do 

Estado ou do País; 

6 – sua competência e renome profissional; 

7 – a menor ou maior oferta de trabalho no mercado em que estiver competindo; 
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8 – obediência às tabelas de honorários que, a qualquer tempo, venham a ser 

baixadas pelos respectivos Conselhos de Administração, como mínimos 

desejáveis de remuneração.  

Art. 5º – É vedado ao profissional da Administração: 

1 – receber remuneração vil ou extorsiva pela prestação de serviços; 

2 – deixar de se conduzir com moderação na fixação de seus honorários, 

devendo considerar as limitações econômico-financeiras do cliente; 

3 – oferecer ou disputar serviços profissionais, mediante aviltamento de 

honorários ou em concorrência desleal.  

 

CAPÍTULO V – Dos Deveres Especiais em relação aos Colegas 

Art. 6º – O profissional da Administração deve ter para com seus colegas a 

consideração, o apreço, o respeito mútuo e a solidariedade que fortaleçam a 

harmonia e o bom conceito da classe.  

Art. 7º – O recomendado no artigo anterior não induz e não implica em conivência 

com o erro, contravenção penal ou atos contrários às normas deste Código de 

Ética ou às Leis vigentes praticadas por Administrador ou elementos estranhos à 

classe.  

Art. 8º – Com relação aos colegas, o Administrador deverá: 

1 – evitar fazer referências prejudiciais ou de qualquer modo desabonadoras; 

2 – recusar cargo, emprego ou função, para substituir colega que dele tenha se 

afastado ou desistido, para preservar a dignidade ou os interesses da profissão 

ou da classe; 

3 – evitar emitir pronunciamentos desabonadores sobre serviço profissional 

entregue a colega; 

4 – evitar desentendimentos com colegas, usando, sempre que necessário, os 

órgãos de classe para dirimir dúvidas e solucionar pendências; 

5 – cumprir fiel e integralmente as obrigações e compromissos assumidos 

mediante contratos ou outros instrumentos relativos ao exercício de suas funções; 

6 – acatar e respeitar as deliberações dos Conselhos Federal e Regional de 

Administração; 

7 – tratar com humanidade e respeito aos colegas representantes dos órgãos de 

classe, quando no exercício de suas funções, fornecendo informações e 

facilitando o seu desempenho; 
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8 – auxiliar a fiscalização do exercício profissional e zelar pelo cumprimento deste 

Código de Ética, comunicando com discrição e fundamentalmente aos órgãos 

competentes as infrações de que tiver ciência; 

9 – o profissional da Administração deverá recorrer à arbitragem do Conselho nos 

casos de divergência de ordem profissional com colegas, quando lhe for 

impossível a conciliação de interesses.  

 

CAPÍTULO VI – Dos Deveres Especiais em Relação à Classe 

Art. 10 – Ao profissional da Administração cabe observar as seguintes normas 

com relação à classe: 

1 – prestigiar as entidades de classe, propugnando pela defesa da dignidade e 

dos direitos profissionais, a harmonia e coesão da categoria; 

2 – apoiar as iniciativas e os movimentos legítimos de defesa dos interesses da 

classe participando efetivamente de seus órgãos representativos, quando 

solicitado ou eleito; 

3 – aceitar e desempenhar, com zelo e eficiência, quaisquer cargos ou funções 

nas entidades de classe, justificando sua recusa quando, em caso extremo, ache-

se impossibilitado de servi-las; 

4 – servir-se de posição, cargo ou função que desempenhe nos órgãos de classe, 

em benefício exclusivo da classe; 

5 – difundir e aprimorar a Administração como ciência e como profissão; 

6 – cumprir com suas obrigações junto às entidades de classe às quais se 

associou inclusive no que se refere ao pagamento de anuidades, taxas e 

emolumentos legalmente estabelecidos.  

 

CAPÍTULO VII – Das Sanções Disciplinares 

Art. 11 – O exercício da profissão de Administrador implica no compromisso 

individual coletivo e moral de seus profissionais com os indivíduos, com o cliente, 

com as organizações e com a sociedade e impõe deveres e responsabilidades 

indelegáveis, cuja infringência resultará em sanções disciplinares por parte do 

Conselho Regional de Administração, através de sua Comissão de Ética, 

independentemente das penalidades estabelecidas pelas Leis do País.  
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Art. 12 – O Conselho Federal de Administração manterá o Tribunal Superior de 

Ética e os Conselhos Regionais de Administração manterão as Comissões de 

Ética, objetivando: 

1 – assessorar na aplicação deste Código; 

2 – julgar as infrações cometidas e os casos omissos, cabendo pedido de 

reconsideração ao Plenário ainda na primeira instância e recursos ao Conselho 

Federal de Administração como segunda e última instância administrativa.  

Art. 13 – A violação das normas contidas neste Código de Ética importa em falta 

que, conforme sua gravidade, sujeitará seus infratores às seguintes penalidades: 

1 – advertência escrita, reservada; 

2 – censura confidencial; 

3 – censura pública, na reincidência; 

4 – multas, em bases fixadas pelo Conselho Federal de Administração, 

atualizadas anualmente; 

5 – suspensão do exercício por 90 (noventa) dias, prorrogável por igual período, 

se persistirem as condições motivadoras da punição; 

6 – cassação do registro profissional e divulgação do fato para conhecimento 

público.  

 

Art. 14 – Os processos de natureza ética terão trâmite em duas instâncias 

administrativas: primeira, nos Conselhos Regionais de jurisdição do transgressor 

e a segunda, no Conselho Federal, ao qual caberá criar o Tribunal Superior de 

Ética dos Administradores, órgão integrante de sua própria estrutura 

administrativa.  

 

CAPÍTULO VIII – Das Normas Procedimentais para o Processo Ético 

Art. 15 – Incumbe à Comissão de Ética do Conselho Regional de Administração 

processar e julgar, em primeiro grau, quaisquer atos desabonadores da conduta 

ética do Administrador.  

Art. 16 – O processo ético será instaurado de ofício ou por representação 

fundamentada de qualquer autoridade ou particular.  

Parágrafo Único – Serão especificadas, de imediato, as provas com que se 

pretende demonstrar a veracidade do alegado e arroladas, se for o caso, 

testemunhas, no máximo de seis.  
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Art. 17 – A instauração do processo precederá audiência do acusado, intimado 

pessoalmente para, dentro de quinze dias, apresentar defesa prévia, restrita a 

demonstrar a falta de fundamentação da acusação.  

§ 1º – Acolhida a defesa preliminar, o processo será arquivado, não podendo, 

pelos mesmos motivos, ser reaberto. Se o acusado for Administrador, será 

repreendido por escrito.  

§ 2º – Desacolhida a defesa prévia por parecer fundamentado da Comissão de 

Ética, será instaurado o processo, intimando-se o acusado para, dentro de quinze 

dias, apresentar defesa, especificando, nas mesmas condições da acusação, as 

provas que tenha a produzir.  

§ 3º – O prazo para defesa poderá ser prorrogado, por motivo relevante, a juízo 

do relator.  

Art. 18 – Produzidas as provas deferidas, a Comissão de Ética dará vista às 

partes, pelo prazo comum de quinze dias, após o que apresentará decisão, 

devidamente fundamentada.  

§ 1º – Intimadas as partes, fluirá o prazo comum de quinze dias para, ressalvada 

a hipótese abaixo, recurso ao Tribunal Superior de Ética dos Administradores, 

instalado junto ao Conselho Federal de Administração.  

§ 2º – Será irrecorrível a decisão unânime da Comissão de Ética pela 

improcedência da acusação.  

Art. 19 – As decisões unânimes do Tribunal Superior de Ética dos 

Administradores serão irrecorríveis.  

Parágrafo Único – Em havendo divergência, caberá, no prazo de quinze dias, 

intimação da decisão, pedido de reconsideração.  

 

CAPÍTULO IX – Das Disposições Finais  

Art. 20 – Compete ao Conselho Federal de Administração formar jurisprudência 

quanto aos casos omissos, ouvindo os Regionais e fazê-la incorporar a este 

Código.  

Ar. 21 – Cabe ao Conselho Federal de Administração ouvir os Conselhos 

Regionais e a classe dos profissionais de Administração, promover a revisão e a 

atualização do presente Código de Ética, sempre que se fizer necessário.  

Publicado no D.O.U de 07/10/1992 – seção I – página 14.237  
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FOLHA LINHA ONDE SE LÊ LEIA-SE 
i, ii e v 11e 5 Drª Maria da Glória Gohn Drª Maria da Glória 

Marcondes Gohn 

15 17 Descarte Descartes 

17 17 ... e ‘representação’ dos 

alunos.  

... e ‘representação’ dos 

alunos. As categorias 

mencionadas serão 

tratadas no Capítulo 2 –

Quadro Referencial 

Teórico. 

28 27 dos cursos de um curso 

29 5 (nota rodapé) 11 primeiras as primeiras 

37 24 do curso do curso do curso 

42 e 

110 

22 e 1 bibliografia básica bibliografia básica das 

disciplinas 

(Filosofia/Ética).  

50 22 ... quadro. ... quadro da p. 53. 
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