
  
O SER HUMANO E A CULTURA 

 

ATENÇÃO! 

UTILIZE OS SLIDES APENAS COMO MATERIAL ACADÊMICO. NÃO O PASSE A 
TERCEIROS. OBRIGADA. 

 



O QUE É O SER HUMANO? 

• Ser autônomo, racional, livre, responsável, 
que se constrói ao longo da vida, singular, 
único, irrepetível, relacional e comunicativo. 



JOHN LOCKE 

• Um ser pensante, inteligente, dotado de 
razão e reflexão. 

 

• O homem é um organismo biológico; é um 
corpo. 

 

http://www.google.com.br/imgres?q=john+locke&um=1&hl=pt-BR&safe=active&sa=N&biw=1440&bih=805&tbm=isch&tbnid=328kvflZ7afuLM:&imgrefurl=http://www.rugusavay.com/john-locke-photos/&docid=7zivjW_B15H55M&imgurl=http://www.rugusavay.com/wp-content/uploads/2012/12/john-locke-7.jpg&w=554&h=715&ei=dAZaUd_gHbPM0gGuqYHACg&zoom=1&ved=1t:3588,r:24,s:0,i:163&iact=rc&dur=860&page=1&tbnh=186&tbnw=158&start=0&ndsp=33&tx=110&ty=125


 Kant 

• Os seres humanos são agentes racionais, ou 
seja, agentes livres capazes de tomar suas 
próprias decisões, estabelecer seus próprios 
objetivos. 

http://www.filosofia.com.br/figuras/biografia/71.jpg


CULTURA 

Latim: colere (cultivar, criar, cuidar) 

http://www.google.com.br/imgres?q=cultura&hl=pt-BR&safe=active&biw=1440&bih=805&tbm=isch&tbnid=kinrkh-cUaA2hM:&imgrefurl=http://www.sescsp.org.br/sesc/revista_redirect.cfm?string=e=354%7Cc=6258%7Cr=1%7Ca=5462&docid=kdYnT_1SFjtc8M&imgurl=http://www.sescsp.org.br/sesc/controle/dynimages/cultura_transformacao_abre.jpg&w=652&h=404&ei=9wxaUdBqpbDQAebXgIgK&zoom=1&ved=1t:3588,r:30,s:0,i:181&iact=rc&dur=426&page=2&tbnh=177&tbnw=277&start=22&ndsp=29&tx=92&ty=110
http://www.google.com.br/imgres?q=cultura&hl=pt-BR&safe=active&biw=1440&bih=805&tbm=isch&tbnid=-OPlpJ9aot4hwM:&imgrefurl=http://coletivocatraia.blogspot.com/&docid=HvT705WdXlMv6M&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-_YgqZaICJyA/T9dlRGpu_mI/AAAAAAAABgg/DoVxg0xlwF4/s1600/cultura_120612_2.jpg&w=800&h=533&ei=9wxaUdBqpbDQAebXgIgK&zoom=1&ved=1t:3588,r:50,s:0,i:241&iact=rc&dur=336&page=2&tbnh=163&tbnw=228&start=22&ndsp=29&tx=45&ty=125
http://www.google.com.br/imgres?q=cultura&hl=pt-BR&safe=active&biw=1440&bih=805&tbm=isch&tbnid=GSK0hMqYTvEozM:&imgrefurl=http://silviopersivo.blogspot.com/2008/09/cultura-essencial-ao-desenvolvimento.html&docid=WSAU7pw8t8tnOM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_fwT8XThRCGU/SNfqA8BpU5I/AAAAAAAAEQs/MPPX1kTV5CU/s400/cultura_popular.jpg&w=400&h=320&ei=9wxaUdBqpbDQAebXgIgK&zoom=1&ved=1t:3588,r:57,s:0,i:262&iact=rc&dur=546&page=3&tbnh=160&tbnw=200&start=51&ndsp=28&tx=46&ty=39


CULTURA ORGANIZACIONAL 

* É o conjunto de valores, crenças e 
tecnologias que mantém unidos os mais 
diferentes membros, perante as 
dificuldades, operações do cotidiano, 
metas e objetivos. 

http://www.google.com.br/imgres?q=cultura+organizacional&hl=pt-BR&safe=active&biw=1440&bih=805&tbm=isch&tbnid=3P7UbQzBiwaOVM:&imgrefurl=http://www.reidaverdade.com/cultura-organizacional-conceito-empresa.html&docid=nzsxKFMZkgRuDM&imgurl=http://www.reidaverdade.com/wp-content/uploads/2011/09/Cultura-organizacional-1-500x369.jpg&w=500&h=369&ei=gg1aUcbwIoK-0gHnroGYBQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:27,s:0,i:172&iact=rc&dur=2051&page=2&tbnh=182&tbnw=261&start=23&ndsp=25&tx=121&ty=119


CULTURA ORGANIZACIONAL 

• Conjunto de experiências humanas 
acumuladas durante muito tempo numa 
organização. É um sistema coerente de 
significações (valores, crenças...) 



CULTURA ORGANIZACIONAL 

• Engloba os artefatos visíveis, os valores 
declarados (elementos explícitos) e as 
certezas tácitas (valores implícitos) 
compartilhadas. Exemplos: 

 

• Imagem corporativa. Exemplo: 

• Vídeo Facebook 

 

 

http://www.google.com.br/imgres?q=imagem+corporativa&hl=pt-BR&safe=active&biw=1440&bih=805&tbm=isch&tbnid=GgWLnYgnUa9JEM:&imgrefurl=http://perfilpme.wordpress.com/2011/03/30/universidade-corporativa-%E2%80%93-educacao-nas-organizacoes/&docid=nigUsX4-kQZkoM&imgurl=http://perfilpme.files.wordpress.com/2011/03/universidade-corporativa-br-jpeg.png&w=400&h=398&ei=zw1aUfz3JaaE0QGY4YGABQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:16,s:0,i:130&iact=rc&dur=203&page=1&tbnh=188&tbnw=189&start=0&ndsp=22&tx=34&ty=88




CULTURA ORGANIZACIONAL 

• As organizações possuem 3 posturas:  

 

• etnocêntrica, 

•  policêntrica, 

•  geocêntrica. 

 



• Por que no mesmo contexto sócio-
político-econômico apresentam 
características singulares? 

 

• Modelo de gestão 

• Liderança 

• Comprometimento 

• Cultura local 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=lideran%C3%A7a&source=images&cd=&cad=rja&docid=ljTTCmieIkgO6M&tbnid=FpsmHnr243KoAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://abracoaching.com.br/blog/coaching-estimula-lideranca/&ei=3w5aUbzED4fe9ATPhYBo&bvm=bv.44442042,d.dmQ&psig=AFQjCNG84xpUGPEQEobXrTv_Ui2rfchSoA&ust=1364942920257988


Ritos 

Mitos 

Tabus 

Normas 

 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=mitos&source=images&cd=&cad=rja&docid=09vQi2IszRmtZM&tbnid=ch2DHMM2FEknfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://energiapaulistanica.blogspot.com/2012/03/mitos-e-lendas-brasileiras.html&ei=dQ9aUZKKEoWy8QT-ioDQCw&bvm=bv.44442042,d.dmQ&psig=AFQjCNFjaeb4QrCDAIqmgsxVJZefcfRFbw&ust=1364943044409290


 

A cultura da ética 



“ Diante da realidade brasileira que prefere 
empurrar para debaixo do tapete as normas 
de moral, os bons costumes, a ética, e 
aceitando como vantagens os maus 
exemplos, o individualismo, a mentira, o 
engodo, a trapaça e outros interesses em 
benefício próprio, É ÉTICO SER ÉTICO?” 
(RAZA, s/d). 

 

Veja o fato a seguir.... 

 



“Menino chinês de 6 anos pergunta ao pai por 
que o dia não amanheceu... 

O menino foi drogado e teve os globos oculares 
extirpados para um suposto tráfico de 

órgãos[...] 

A polícia encontrou os dois globos da criança, 
sem as córneas[...]” 

Crime selvagem que provocou indignação na 
China. 

(Jornal da Cidade, 30 ago. 2013) 



 Uma mãe de 29 anos foi detida domingo 
(4/8/2013) acusada de dar cerveja ao bebê, 
de aproximadamente seis meses, em um bar 

de São José do Rio Preto . 

A bebida estava em uma mamadeira, misturada 
ao leite. 

 http://zip.net/bykB4B 

http://zip.net/bykB4B


Em Goiânia, mãe ensina a filha de oito anos a roubar. 
Segundo funcionários, ela levou na bolsa um 
elefante de porcelana avaliado em R$ 200. 

As imagens mostram a menina sozinha em frente a 
uma mesa. Ela brinca com uma calculadora e depois 

pega uma caneta e coloca no bolso[...].Quando a 
vendedora se afasta, a mãe manda a filha roubar 

um objeto. 

A menina aponta alguns e a mãe escolhe a peça. A 
menina pega, entrega para a mãe que coloca na 

bolsa. Em seguida, a vendedora volta.  

 

Jornal Hoje – 20/9/2013 



• Estamos em crise? Ou não? 

• O ser humano atualmente sabe lidar muito 
bem com as máquinas... 

 

E com as pessoas? Você sabe lidar? 



HOJE... 

• O certo e o errado estão banalizados... 

 

• Os padrões morais e valores sociais ficam a 
critério de cada um... 

 

• As pessoas estão individualistas... 

 

Mas há bons exemplos!! 

 





Homem perde carteira com 7 mil reais no 
centro de Manaus. 

Só depois de caminhar por alguns minutos, 
Araújo deu por falta da carteira. 

 
“Calma, calma. Sua carteira está aqui”, disse 
Francinei dos Santos, flanelinha há 15 anos 
que encontrou e devolveu o objeto. Araújo 
mal podia acreditar que sua carteira estava 

intacta. 
http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL354482-5598,00-

FLANELINHA+ENCONTRA+CARTEIRA+COM+R+MIL+E+DEVOLVE.html.  
 
 



ÉTICA 

• Aristóteles: Pelos atos que praticamos 
em nossas relações nos tornamos justos 
ou injustos.  

 

 

 

http://www.google.com.br/imgres?q=aristoteles&um=1&hl=pt-BR&safe=active&sa=N&biw=1440&bih=805&tbm=isch&tbnid=hFuD9Q8zLiUnuM:&imgrefurl=http://www.ghtc.usp.br/server/Sites-HF/Paula-Sampaio2/&docid=URVL87nFSWTrRM&imgurl=http://www.ghtc.usp.br/server/Sites-HF/Paula-Sampaio2/foto01.jpg&w=1146&h=1300&ei=jwVaUa2ZGYWo4APxlYGgBA&zoom=1&ved=1t:3588,r:22,s:0,i:157&iact=rc&dur=789&page=1&tbnh=182&tbnw=157&start=0&ndsp=33&tx=85&ty=95


ÉTICA 

• Platão:  

 

• A Ética é uma característica da ação humana. 

• Elemento muito importante na produção da 
realidade social.  

• Toda pessoa possui um senso ético, uma 
espécie de “consciência moral”, e por isso 
está sempre avaliando e julgando as ações. 

http://www.google.com.br/imgres?q=plat%C3%A3o&hl=pt-BR&safe=active&biw=1440&bih=708&tbm=isch&tbnid=esa2Xy6wcv2R1M:&imgrefurl=http://radeiris.blogspot.com/2009_10_04_archive.html&docid=gIyQrQBSELMBwM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_KAq91X34Rt0/StD22UDEUPI/AAAAAAAAA6U/wdoXlZp9I8M/s400/Plat%25C3%25A3o.Rafael.jpg&w=216&h=340&ei=r_hlUfikLKjE0QHrooDAAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:33,s:0,i:186&iact=rc&dur=231&page=2&tbnh=203&tbnw=118&start=21&ndsp=30&tx=51&ty=84


ÉTICA 
• René Descartes: a benevolência é a base da 

ética. É bom ou mau o que os nossos sentidos  
interiores (ou nossa razão) nos fazem julgar de 
acordo ou contrário a nossa natureza.  

 

• Os deveres éticos consistem em praticar o bem e 
evitar o mal a nós e a terceiros.  

 

(Para saber mais leia: Discurso do  

método e As paixões da alma -Descartes). 

 

http://www.google.com.br/imgres?q=descartes&um=1&hl=pt-BR&safe=active&sa=N&biw=1440&bih=805&tbm=isch&tbnid=vUqpnRhlO882fM:&imgrefurl=http://escoladematematica.webnode.pt/repositorio-matematicos/rene-descartes/&docid=D8Rj3gDL1lq7iM&imgurl=http://files.escoladematematica.webnode.pt/200003693-71eaa73003/descartes%2520site.jpg&w=2033&h=2227&ei=AgZaUaGCF_C70AHjsoGoCg&zoom=1&ved=1t:3588,r:23,s:0,i:160&iact=rc&dur=609&page=1&tbnh=187&tbnw=170&start=0&ndsp=32&tx=34&ty=80


ÉTICA 

• John Locke: A ética é a valorização do 
ser. 

 

 

http://www.google.com.br/imgres?q=john+locke&um=1&hl=pt-BR&safe=active&sa=N&biw=1440&bih=805&tbm=isch&tbnid=328kvflZ7afuLM:&imgrefurl=http://www.rugusavay.com/john-locke-photos/&docid=7zivjW_B15H55M&imgurl=http://www.rugusavay.com/wp-content/uploads/2012/12/john-locke-7.jpg&w=554&h=715&ei=dAZaUd_gHbPM0gGuqYHACg&zoom=1&ved=1t:3588,r:24,s:0,i:163&iact=rc&dur=860&page=1&tbnh=186&tbnw=158&start=0&ndsp=33&tx=110&ty=125


ÉTICA 

• Immanuel Kant 

•  A ética se impõe pela qualidade das 
razões. 

 

• Atribui à razão a exclusiva 
responsabilidade da origem das ações 
éticas. 

 

http://www.filosofia.com.br/figuras/biografia/71.jpg


Friedrich Nietzsche 

Os valores humanos e morais são atributos de 
cada indivíduo que os constrói de acordo com 

seus próprios desejos e ambições. 

http://www.google.com.br/imgres?q=nietzsche&safe=active&hl=pt-BR&biw=1440&bih=708&tbm=isch&tbnid=v5TPaGEFiuiaEM:&imgrefurl=http://phylos-sophia.blogspot.com/2008/04/sofrimento-o-que-o-sofrimento-o-que.html&docid=AHarVPiwisbYVM&imgurl=http://bp2.blogger.com/_k8dqn-LhRrs/SAvPSknT-LI/AAAAAAAAABY/q84JmVO2EDM/s320/Nietzsche%2B(editado).jpg&w=274&h=320&ei=Tf5lUYX9KPSw0AGl8IGoDw&zoom=1&ved=1t:3588,r:25,s:0,i:162&iact=rc&dur=452&page=2&tbnh=187&tbnw=155&start=23&ndsp=31&tx=127&ty=80


BETO 

Ética é uma reflexão sobre comportamentos 
humanos, na perspectiva do bem e do mal, 

em busca de qualidade de vida.  

http://www.google.com.br/imgres?q=%C3%A9tica+padre+beto&um=1&safe=active&sa=N&hl=pt-BR&biw=1440&bih=708&tbm=isch&tbnid=RYt7KnkNF99RcM:&imgrefurl=http://www.zcastel.com.br/2009/11/11/o-novo-livro-do-padre-beto-sera-lancado-em-bauru/&docid=GPbstMUh4APQYM&imgurl=http://www.zcastel.com.br/wp-content/uploads/padrebeto-200x300.jpg&w=200&h=300&ei=xAJmUb-GCKHH0wHQj4HQCw&zoom=1&ved=1t:3588,r:21,s:0,i:154&iact=rc&dur=370&page=2&tbnh=181&tbnw=160&start=20&ndsp=28&tx=94&ty=81


BETO 

Uma ética saudável é aquela que procura 
definir os valores que são indispensáveis para 

que a vida de todos possa se desenvolver.  

 

Refletir eticamente é analisar nossas atitudes 
procurando discernir racionalmente. 

 



BETO 

• Se desejamos construir uma ética que 
podemos chamar de saudável é necessário 
não perdermos de vista que esta qualidade 
de vida deve atingir a todos.  

 

• Ao analisarmos nossos comportamentos 
devemos ter em mente que não estamos 
buscando uma qualidade de vida 
individualista, mas coletiva.  



BETO 

• A ética não é simplesmente a imposição de 
normas, mas a compreensão do que deve ser 
protegido e respeitado para que a vida de 
todos se desenvolva.  

 

• Nós discernimos o que é um comportamento 
bom ou ruim a partir do momento que temos 
claro quais são os valores que desejamos ter 
e proteger. 



MÁRIO SÉRGIO CORTELLA 

• Ramo da filosofia que lida com o certo e o 
errado, o bem e o mal, deveres e obrigações. 

 

• Conjunto de princípios que permite ao 
homem tomar decisões sobre o que quer e o 
que deve fazer. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=mario cortella&source=images&cd=&cad=rja&docid=jKlNsOsOVyp8PM&tbnid=CgOQdP5Lo5_GoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://questaodecoaching.wordpress.com/2012/04/02/entrevista-mario-sergio-cortella-relacoes-de-poder/&ei=Fxi_UfyACoXA8ASPnICIBw&psig=AFQjCNF0Yq8dduhhvTDdwU5avLTvt9QbkA&ust=1371564404863950


ÉTICA 
 

Conjunto de princípios ou valores que definem 
o que é certo ou errado para uma pessoa, 

grupo ou organização. 

 

http://www.google.com.br/imgres?q=%C3%A9tica&hl=pt-BR&safe=active&biw=1440&bih=805&tbm=isch&tbnid=KKc7SJP_tdY0xM:&imgrefurl=http://frankvcarvalho.blogspot.com/2011/06/etica.html&docid=wzx0JHvKLTHg4M&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-lnITSmfbMO4/TgzR3Wqhn8I/AAAAAAAAAXA/lq8S4eSiK00/s1600/etica1.jpg&w=450&h=360&ei=7hFaUbjNL-jO0QHf3YHoCw&zoom=1&ved=1t:3588,r:20,s:0,i:147&iact=rc&dur=601&page=1&tbnh=181&tbnw=226&start=0&ndsp=24&tx=82&ty=117


• ÉTICA: princípio imutável, fundamento. É 
permanente e universal. É regra e teoria. 

 

• MORAL: padrão mutável. São normas sociais. 
É temporária. É conduta e prática. 



ÉTICA PROFISSIONAL 

• Conjunto de princípios fundamentais do 
certo e errado. 

 

• Maneira pela qual o ser humano se conduz 
no desempenho de suas funções. 

 

• Obediência aos princípios que regem a moral, 
o respeito, o conhecimento, o sigilo, o 
relacionamento e a compaixão humana. 



ÉTICA PROFISSIONAL 
Gestores éticos alcançam sucesso a partir 

de práticas equitativas e justas. 

Os comportamentos humanos 
influenciam as atividades corporativas.  

 

http://www.google.com.br/imgres?q=%C3%A9tica&hl=pt-BR&safe=active&biw=1440&bih=805&tbm=isch&tbnid=x42h5CvoE41fDM:&imgrefurl=http://erilainepoeta.blogspot.com/2012/09/a-politica-etica-ou-etica-politica-em.html&docid=vpfoTgNaCMJcQM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-XMoZcwuxQuE/UE56IFxIBrI/AAAAAAAABqU/ubCVaZDaZs8/s1600/%25C3%2589TICA.jpg&w=320&h=400&ei=7hFaUbjNL-jO0QHf3YHoCw&zoom=1&ved=1t:3588,r:18,s:0,i:133&iact=rc&dur=198&page=1&tbnh=181&tbnw=145&start=0&ndsp=24&tx=111&ty=99


 
ÉTICA PROFISSIONAL 

• Nas empresas a ética serve como catalisadora 
de ações socialmente responsáveis. Líderes 
éticos alcançam sucesso com práticas 
igualitárias e justas.  

 

  



ÉTICA PROFISSIONAL 
*Ser ético é agir direito, proceder bem, sem 

prejudicar os outros.  

 

*É ser altruísta, é estar tranquilo com a 
consciência pessoal.  

 

*Adotar valores fundamentais: honestidade, 
coragem para assumir decisões, tolerância, 
flexibilidade, integridade, educação, 
fidelidade, humilde e prudência. 

 



ÉTICA PROFISSIONAL 
• Não é ético os clientelismos, privilégios e 

vazamento de informações. 

 

• Zele pelo bom nome da empresa. 
Comunique-se, relacione-se, aja de forma 
irrepreensível dentro e fora da organização.  

 

• Zele pelo bom nome dos colegas. 

 

• Varra de sua vida a fofoca.  

 



ÉTICA PROFISSIONAL 
• As atitudes éticas melhoram o trabalho corporativo 

em 3 aspectos:  

 

 a) produtividade;  

 b) imagem;  

 c) redução da fiscalização. 

 

 

• A ética deve influenciar todas as decisões da 
empresa. 

 



TESTE DE ÉTICA 
   

Antes de tomar qualquer decisão você faz 3 
perguntas? 

 

 1ª Esta decisão é legal?  

 2ª Esta decisão é imparcial? 

 3ª Esta decisão fará me sentir moralmente 
bem comigo mesmo? 

 



ATIVIDADE (para casa) 

Assistir ao vídeo: ÉTICA NO COTIDIANO (Clóvis 
de Barros e Cortella) 

 

Discorrer uma análise crítica sobre o conteúdo 

relacionando-o com a ética no ambiente 

corporativo.  

Registre, também, sua opinião sobre o assunto. 

 





ATIVIDADES 

• É ético contar para o chefe/líder que um 
colega está fazendo algo que você julga 
errado? 

 

• É ético contar para o chefe/líder que um 
colega está desenvolvendo seu trabalho de 
forma errada? 

 

 



ATIVIDADES 

• É ético levar para casa o notebook da empresa 
particular para uso próprio? 

 

• É ético levar para casa o notebook da empresa 
pública para uso próprio? 

 

• É ético sonegar impostos? 

 



CLIMA ORGANIZACIONAL 

Você está feliz em sua empresa??? 
 

 



CLIMA ORGANIZACIONAL 

• Enfrentar as opinões. 

• Tomar conhecimento. 

• Realizar ações. 
 



CLIMA ORGANIZACIONAL 
• Avaliação das expectativas. 

 

• Qualidade do ambiente. 

 

• Conjunto de valores e atitudes que 
afetam relacionamentos. 

 

• Percepção e interpretação da cultura e 
reação. 



CLIMA ORGANIZACIONAL 

• Posturas e pensamento diferentes: 
diferentes climas, diferentes reações. 

 

• Influência de fatores externos e 
internos. Exemplos: 



INSTRUMENTOS: finalidades 

 

• Identificar e mensurar atitudes sobre os 
programas, políticas e possibilidades. 

 

• Melhorar as relações de trabalho. 

 

• Identificar as opiniões. Alerta preventivo. 



INSTRUMENTOS: finalidades 

• Subsidiar estudos acerca  da eficiência 
organizacional. 

 

• Demonstrar o interesse da empresa de 
forma a melhorar a qualidade. 

 
Exemplo de questionário de clima 


