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Esta edição trata da ética como um tema sempre em pauta por estar na 
base dos compromissos de pesquisadores, dirigentes, políticos e gesto-
res com a dignidade humana e com a vida em sociedade. Neste mister, a 
ética possui escopo universal e caráter interdisciplinar complexo.        
Nenhuma área de conhecimento e ação deve desconsiderá-la como uma 
referência que, sem constituir um “código de regras”, inspira condutas 
fundadas no respeito e nas mediações construtivas entre diferenças e 
diversidades, em prol do interesse público. É por essa perspectiva que o 
NEPPOS/CEAM/UnB se orienta. Para os integrantes desta unidade de 
pesquisa (docentes, discentes e pesquisadores associados,) a política 
social, como um tipo particular de política pública, deve ver a ética como 
um princípio orientador e uma pedagogia do bem fazer e do bem agir, 
em consonância com os cânones democráticos da justiça social/
redistributiva e da liberdade igualitária. Nesse sentido, a ética, na sua 
relação com a política social, não se afina com a visão metafísica e espe-
culativa, que a afasta da ciência e da prática moral de homens e mulhe-
res concretos. Afina-se, sim, com a visão dialética que, além de percebê-
la como arena de conflitos de interesses, exige-lhe posicionamentos    
conscientes e contribuições teóricas para a busca de alternativas às   
iniquidades sociais. Este é o  trato da ética que se procurou imprimir 
nesta pequena publicação, respeitando-se as diferenças de abordagens 
e de ênfases dos seus colaboradores. Dentre estes, dois insignes filóso-
fos e cientistas sociais foram solicitados. Um, o professor F. C. Menna 
Barreto Reis, pesquisador do NEPPOS, concordou gentilmente em      
elaborar o artigo de fundo deste veiculo de comunicação, sobre Ética 
Pública, o qual foi extraído de um texto mais amplo e aprofundado de 
sua recente autoria. O outro, apesar de haver falecido há menos de um 
ano, foi especialmente acessado a título de homenagem póstuma. Trata-
se do professor espanhol/mexicano Adolfo Sanchez Vasquez, cuja vasta 
e   internacionalizada obra filosófica foi e continua sendo referência para 
o NEPPOS. Com este professor, os editores deste número do POLITIZAN-
DO, ousaram inovar, utilizando a técnica da “entrevista simulada”, já 
realizada algumas vezes em suas pesquisas, para brindar os leitores com 
fragmentos selecionados de seu pensamento lúcido e crítico. Esta é a 
tônica também observada nos resumos de TCC, Dissertação de Mestra-
do e Tese Doutorado, defendidos na UnB, bem como das resenhas de 
livros e filme que compõem as demais seções deste Boletim.                

 EDITORIAL 

    TOME NOTA 

03 e 06/maio/2012 

07 a 09/junho/2012 

25 a 28/junho/2012 
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ÉTICA EM PESQUISA E SERVIÇO SOCIAL: um perfil dos artigos publicados na 
revista Katálysis sobre pesquisas com seres humanos 

Esta monografia consiste em uma análise documental de artigos oriundos de 
pesquisas envolvendo seres humanos, que foram publicados na revista Katálysis 
no período de 1997 ao primeiro semestre de 2011, totalizando 54 artigos. O ob-
jetivo central foi traçar um perfil dessas publicações, a fim de descrever em que 
medida elas seguem os cuidados éticos contidos na resolução CNS 196/96. Tam-
bém se discutiu os limites que a referida normativa apresenta à pesquisa qualita-
tiva. Os resultados revelaram que a pesquisa tem se apresentado como uma ati-
vidade cada vez mais acadêmica e que a maioria dos participantes vivencia algu-
ma situação de vulnerabilidade, evidenciando a necessidade de adoção de cuida-
dos éticos, como, por exemplo, o anonimato. O projeto ético-político do Serviço 
Social prevê a construção de uma nova sociedade, baseando-se, contudo, no res-
peito à dignidade e à integridade dos usuários que são alvos de tais pesquisas. 

GRADUAÇÃOGRADUAÇÃOGRADUAÇÃOGRADUAÇÃO    
 

Autora:  

Ana Carolina Lima de Oliveira 
Orientador: 

Prof. Cristiano Guedes  

Data de Defesa:  

Agosto/2011 

Instituição:  

Departamento de Serviço Social 

(SER) / Instituto de Ciências Huma-

nas (IH) / Universidade de Brasília 

(UnB) 

 

ESPAÇO DO ALUNO 

MESTRADOMESTRADOMESTRADOMESTRADO    

Autor:  
 Wanderson Flor do Nascimento   
Orientadora: 
Profª. Rita Laura Segato 
Data de Defesa:  
Dezembro/2010  
Instituição:  
Programa de Pós-Graduação em 
Bioética / Faculdade de Ciências da 
Saúde / Universidade de Brasília 
(UnB) 
 
*Publicado em Saúde e Sociedade 
SP 20(2):287-299, 2011  

POR UMA VIDA DESCOLONIZADA: 
 diálogos entre a Bioética de Intervenção e os estudos sobre a colonialidade * 

O texto parte de um recorte da produção dos Estudos sobre a Colonialidade (EC) 
de um conjunto de pensadores(as) da América Latina, acerca de como a 
modernidade surgiu estruturada como uma maneira de arranjar o poder, o saber 
e o ser, de modo que uma hierarquia entre centro e periferia – inserida em uma 
perspectiva colonial – organiza nossa maneira de lidar com a política, com as 
ciências e (esse é o ponto principal que o trabalho sustenta) com a própria vida. 
A Bioética de Intervenção (BI), que tem como proposta politizar de modo ético e 
aplicado a forma de lidar com os conflitos biotecnocientíficos, sanitários e sociais 
a partir da realidade latino-americana, desenvolve um contexto de pesquisa que 
pode acolher as críticas e contribuições advindas dos EC, sobretudo no que diz 
respeito às bases conceituais relacionadas com as teorias éticas e políticas que a 
sustentam. Um diálogo entre a BI e os EC é proposto no intento de ampliar de 
modo crítico as bases teóricas da primeira. A BI é apresentada também como 
uma ferramenta de enfrentamento, um instrumento de descolonização daquilo 
que este trabalho chamará de "colonialidade da vida".  

DOUTORADODOUTORADODOUTORADODOUTORADO    
Autor: 

Rodrigo José de P. e Silva Caetano  
Orientador: 
Prof. Volnei Garrafa   
Data de Defesa:  
Fevereiro/2011 
Instituição:  
Programa de Pós-Graduação em 
Bioética / Faculdade de Ciências da 
Saúde / Universidade de Brasília 
(UnB) *Aguardando publicação na 

Revista Bioética do Conselho    

Federal de Medicina, 2012. 

COMUNICAÇÃO COMO FERRAMENTA PARA DIVULGAR E PROMOVER A DE-
CLARAÇÃO UNIVERSAL SOBRE BIOÉTICA E DIREITOS HUMANOS DA UNESCO* 

A Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da UNESCO é um dos 
pilares que pautam a agenda biotecnocientífica mundial do século XXI. Contudo, 
o referido documento não é amplamente conhecido em âmbito internacional, 
tanto entre os governos dos próprios países signatários quanto pela população e 
comunidade acadêmica. Para que os princípios e o conteúdo da Declaração    
sejam mais assimilados é indispensável a adoção de estratégias de comunicação 
para maior divulgação do conteúdo por ela abordado. Nesta linha, o presente 
estudo propõe – por meio de um Plano de Comunicação (conjunto de estratégias 
e ação) – a incorporação dos princípios da Declaração nas políticas públicas, no 
cotidiano das universidades, centros de pesquisa e pela própria sociedade, con-
tribuindo para a transformação da realidade social dos países membros das Na-
ções Unidas, especialmente  daqueles menos desenvolvidos.  
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Ética é uma palavra antiga, do grego, 

“Ethikè” (ΗθικηΗθικηΗθικηΗθικη, de ηθικοςηθικοςηθικοςηθικος: éticos, adj. = de bons 
costumes). Foi empregada por Aristóteles (384-322 
a.C.) para denominar o tratado dos princípios que, na 
prática, devem orientar o bem-agir. A vida em 
convivência é uma imposição da natureza para os 
humanos; os bens básicos necessários à sobrevivência 
humana não se encontram disponíveis na natureza de 
forma acabada; eles devem ser produzidos. 
Possivelmente daí resulte o primeiro e natural 
impulso para que os indivíduos vivam em grupos e 
procurem se organizar em sociedade.  

Contudo, a capacidade individual de 
conhecimento e de opção pode levar indivíduos e 
grupos a divergirem entre si; é como se originam, na 
vida social, tensões e até conflitos abertos. E estes 
últimos, por seu turno, podem chegar a por em risco a 
sua própria sobrevivência. A história da humanidade 
parece ensinar que a convivência humana deve ser 
construída segundo regras de conduta sobre o bem-
agir. Ora, para que a convivência humana 
paradoxalmente não se torne destrutiva, as ações e os 
costumes hão de ser, de alguma forma, 
regulamentados. A doutrina para que essa 
regulamentação se faça de modo a reconhecer e 
respeitar a dignidade da vida humana é a ética. 

Na mente humana persiste a convicção de que 
o bem-agir está na linha do bem-ser. Neste sentido, 
pergunta-se: a necessidade de bem-agir (da ética) 
vale, igualmente, para todos os indivíduos e também 
para as instituições ? 

1) A administração pública, no Estado 
moderno, compreende múltiplas instituições 
incumbidas da operacionalização dos seus poderes. 
Esse dispositivo institucional é mantido pelos 
impostos; eles se destinam ao atendimento de todos 
os cidadãos. Por isso, essa gerência ou administração 
se denomina "pública" e cumpre a função de servir a 
todos os cidadãos. Portanto, os bens e serviços 
promovidos pela administração pública pertencem ao 
"domínio público" e não ao "domínio privado". Não 
apenas os gestores, mas o Estado e os seus Poderes 
(legislativo, executivo e judiciário), estão 
comprometidos com o interesse público, isto é, com a 
vida e o bem-estar de todos os cidadãos. Nessa 
cultura, o servidor público há de se considerar como 
empregado do Estado, e não como empregado do seu 
chefe imediato. Ética na administração pública é, na 
visão contemporânea, o reconhecimento e o respeito 

à dignidade da vida. 

2) A consciência ética na administração pública 
tem se manifestado no Brasil, nas últimas décadas, 
com maior intensidade. Prova disso são as frequentes 
CPIs, demissões e condenações judiciais. A exigência 
de valores éticos no serviço público surge, portanto, 
como um fenômeno coletivo de consciência: o Estado 
é um servidor da sociedade, isto é, do povo. E os 
cidadãos, na condição de contribuintes, detêm 
(relativamente ao Estado) direitos fundamentais 
exigíveis.  

3) Mas que direitos são esses e em que se 
fundamentam? A ética se faria compreender após o 
armistício da II Guerra Mundial (1945). As partes 
beligerantes tinham chegado à exaustão. Ainda não 
tinham sepultado todos os seus mortos e milhões de 
mutilados e feridos gemiam nos hospitais. Aos danos 
materiais, incalculáveis, se juntava a dor pungente e 
as perdas. Foi nesse contexto de luto e temor que 
ocorreu um fenômeno coletivo de consciência e a 
construção da convivência pacífica e fraterna exigiu a 
adesão a uma referência ética. “Todo Homem e toda 
Mulher tem direito à vida” (DUDH, 1945). Em 
decorrência desse princípio, dito universal e 
inalienável, a função do Estado, na sua relação com a 
sociedade, é garantir as condições para que possam 
alcançar um padrão de vida digno e decente, pelo 
atendimento das necessidades humanas básicas (Cf. 
Constituição Brasileira, Art.s 6º e 7º, Item IV). A 
ligação à vida (em gr. βιοs: bíos) levou a que se desse 
um novo nome para a ética: ética+vida = bioética. 

4) O fundamento da ética pública e da 
verdadeira democracia será, pois, a qualidade da 
relação Estado brasileiro / sociedade. Ocorre que os 
princípios segundo os quais historicamente se formou 
o Estado brasileiro foram aqueles das relações que 
vigoravam entre a metrópole dos descobridores e a 
colônia ultramarina. Por isso, segundo historiadores e 
cientistas sociais, o modelo cultural assumido pela 
administração pública brasileira foi, de um lado, o 
Estado (metrópole), agente patrimonial, autoritário, 
todo poderoso, autolegitimado; e do outro o  povo 
(colônia), tutelado e subordinado. No Brasil colônia 
(1500-1822), no Brasil império (1822-1888) e no Brasil 
república (1889 em diante) essa cultura transferida da 
Metrópole para a Colônia ainda evolui. A qualidade da 
relação entre Estado e sociedade ainda mantém, em 
termos, a sua herança colonial. A cultura do Estado 
senhor / povo tutelado favorece a ocorrência de 

P O L I T I Z A N D OP O L I T I Z A N D OP O L I T I Z A N D OP O L I T I Z A N D O     

                                                                            F. C. Menna Barreto Reis * 

QUALIDADE NA RELAÇÃO ESTADOQUALIDADE NA RELAÇÃO ESTADOQUALIDADE NA RELAÇÃO ESTADOQUALIDADE NA RELAÇÃO ESTADO----SOCIEDADE                  SOCIEDADE                  SOCIEDADE                  SOCIEDADE                  
OU ÉTICA PÚBLICA OU ÉTICA PÚBLICA OU ÉTICA PÚBLICA OU ÉTICA PÚBLICA     
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muitos males, entre outros: a) ineficiência e 
clientelismo; nepotismo e tráfico de influência; troca 
de favores e até de “comissões” em dinheiro; b) 
autoritarismo, impunidade e dependência, em termos 
financeiros e tecnológicos de agentes internacionais. 

Nos países com tradição democrática o povo 
não apenas escolhe os seus dirigentes. Os cidadãos são 
conscientes de que são eles que mantêm esses 
mesmos dirigentes em seus cargos. Os recursos 
hauridos dos impostos pagos pelos 
cidadãos remuneram os servidores e 
gestores públicos para que o Estado 
preste os serviço básicos à população, 
para que esta goze de uma vida digna. 
Isso faz com que os contribuintes se 
tornem fiscais da conduta dos Agentes 
dos Poderes do Estado. Na 
democracia, o desempenho correto 
(ético) da gerência política há de ser 
constantemente acompanhado. Cabe, 
portanto, aos cidadãos conscientes e 
organizados exercerem um “papel 
proativo” de defensores da coisa 
pública e de seus direitos; eles são 
estimulados a se organizarem para 
dar cumprimento legal a esta função, 
como colaboradores do Estado servidor. 

Os Órgãos de Controle interno sem dúvida 
desempenham  relevante contribuição à ética publica. 
São eles: os Tribunais de Contas, as Procuradorias e 
Corregedorias e as Comissões Internas. Contudo, quem 
há de controlar o controlador interno? O controlador 
"externo", ou seja, a sociedade organizada. A 
consciência popular, quando organizada e 
institucionalizada, atua com desassombro junto à 
gerência dos poderes do Estado em favor da 
verdadeira relação democrática entre Estado servidor 
e cidadão senhor. 

5) Ética pública exige muito mais do que a 
subordinação às unidades de linha ocupadas com a 
eficiência formal do servidor e com os resultados 
materiais e financeiros advindos do aumento de 
produtividade. A formação técnica dos recursos 
humanos, por si só, não garante ética pública. Da 
mesma forma, a construção do Estado democrático 
exige mais que a implantação de um sistema eleitoral 
que confere à sociedade condições para a 
entronização de seus governantes. Todo o processo 
deve ser perpassado e imbuído de um dado coletivo de 
consciência, que se concretiza como que em um pacto. 
Desta forma a sociedade organizada controla a 
conduta ética dos seus governantes e do Estado, como 
um todo.  

O Estado democrático, portanto, tem como 
objetivo trazer a realidade para a equidade. A 
administração pública não guarda ética pública se 
convive indiferente com elevada desigualdade de 
renda (poucos ricos e muitos pobres), elevados 
índices de desemprego, mortalidade infantil e 
materna; com  falta de moradia, déficit na 
escolaridade e nos serviços de saúde; com tributação 
desigual sobre os insumos de produção (o fator 

trabalho é altamente onerado, 
enquanto a tecnologia e o capital são 
subsidiados). 

O Brasil é uma grande nação, com 
fartos recursos naturais e um 
apreciável potencial hidráulico, 
energético e agrícola. Abriga uma 
população, de cerca de 200 milhões, 
ativa e laboriosa. O desequilíbrio na 
relação entre Estado e sociedade, se 
perdurante, prenuncia, no médio 
prazo, o advento de pressões sociais 
em favor de reformas na estrutura de 
gestão, em nome da ética pública. A 
meta é, pois, reverter a cultura 
baseada na relação Estado tutor e 
sociedade tutelada para a verdadeira 

relação democrática, na qual o Estado é servidor e o 
cidadão, senhor. 

O verdadeiro direcionamento do Estado para o 
cumprimento de sua função social-democrática vai 
gradualmente instalar-se, desde que as ações de 
governo sejam fiscalizadas pelos cidadãos, legalmente 
organizados e atuantes, exercendo o controle externo 
em cada uma de suas instâncias (Executivo, Legislativo 
e Judiciário). É isso que acrescenta responsabilidade 
social, ou seja, ética pública à gerência política dos 
Poderes do Estado e conduz a verdadeira e desejada 
promoção social. A sociedade brasileira, nas últimas 
décadas, está se fazendo cada vez mais consciente de 
seus direitos; deseja e espera condições de vida mais 
justas e dignas para todos, sem discriminação. O 
governo, por sua vez, é levado a legitimar e a 
institucionalizar dispositivos de audiência dos 
reclamos dos contribuintes. Nesse caminho, os 
Poderes do Estado brasileiro reúnem novas condições 
para trazerem a realidade social brasileira para a 
equidade. 

 

* Pesquisador do NEPPOS, membro do Comitê de Ética 
em Pesquisa da Faculdade de Medicina da UnB (2000-
2010) e Membro da Academia de Artes e Letras do 
Planalto (ALAP). 

“A administração 

pública não guarda ética 

pública se convive 

indiferente com elevada 

desigualdade de renda, 

elevados índices de 

desemprego (...), falta de 

moradia, déficit na 

escolaridade e nos 

serviços de saúde”.  

                                                                                 

                                                                                 



 

Nascido na Espanha e naturalizado 
mexicano, o filósofo Adolfo        
Sanchez Vasquez faleceu em julho 
de 2011, na Cidade do México aos 
95 anos de idade. Foi professor  
catedrático e emérito da Universi-
dade Autônoma do México e autor 
prolífico de orientação marxista. 
Sobre o tema da ética é considera-
do um pensador instigante, polê-
mico e criativo, sem perder o rigor 
analítico e o vínculo fundante com 
a realidade concreta.    
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POLITIZANDO: Na sua obra sobre 

ética fica clara a sua intenção inte-

lectual e política de se distanciar 

das correntes normativistas e  

dogmáticas que encaram a ética 

como um “código (ahistórico) de 

normas”.  Explicite essa intenção e 

o seu enfoque sobre esse tema, 

tido como crítico e avesso a      

abstrações especulativas e  inspi-

rações positivistas. 

(teoria/explicação científica) com o 

seu objeto de reflexão (o mundo 

moral)?  

ASV: Embora moral e ética estejam 

relacionadas, não existe uma moral 

científica, mas existe – ou pode exis-

tir – um conhecimento da moral que 

pode ser científico. Aqui, como nas 

outras ciências, o científico baseia-se 

no método, na abordagem do objeto, 

na descoberta de seus fundamentos, 

e não no objeto em si. Da mesma 

maneira, pode-se dizer que o mundo 

físico não é científico, embora o seja 

a sua abordagem ou o seu estudo 

por parte da ciência física. Esta     

concepção rejeita o entendimento da 

ética como sendo normativa (que faz 

recomendações e formula regras e 

prescrições) e abstrata (apriorística).        
 

POLITIZANDO: A ética estaria, então, 

mais identificada com a ciência do 

que com a filosofia? 

ASV: Em termos. As correntes de 

pensamento que negam qualquer 

relação entre a ética e a ciência,  

querem relacioná-la exclusivamente 

à filosofia. A ética então é apresenta-

da como parte de uma filosofia espe-

culativa, isto é, construída sem levar 

em conta a ciência e a vida real. Esta 

ética filosófica preocupa-se mais em 

buscar a concordância com princípios 

Adolfo Sanchez Vasquez: A ideia de 

que a ética deve ter as suas raízes 

no fato real,  constitui uma premissa 

básica. Por ser a moral uma forma 

de comportamento humano, que se 

encontra em todos os tempos e em 

todas as sociedades, ela deve ser 

considerada em sua diversidade, 

totalidade e historicidade. Portanto, 

a moral é uma forma específica de 

comportamento humano, cujos   

agentes são indivíduos concretos, 

conscientes, mas que só agem     

moralmente quando em sociedade. 

Examinar os diversos fatores sociais 

que contribuem para a realização 

prática da moral, no interior das 

relações reais e efetivas entre sujei-

tos que definem normas de conduta 

consideradas mais apropriadas ou 

dignas - e emitem juízos referencia-

dos nessas normas - é papel da    

ética. Nesse caso, a ética é a refle-

xão sobre o comportamento prático

-moral e o toma como objeto. Dá-se 

assim, na ética, a passagem do pla-

no da prática moral para o da teoria 

moral; o valor da ética como teoria 

está naquilo que explica, e não no 

fato de descrever, prescrever ou 

recomendar.  
 

POLITIZANDO: Isso quer dizer que 

não se pode confundir a ética 

OPINIÃO: Adolfo Sanchez Vasquez 
ENTREVISTA SIMULADA COM ADOLFO SANCHEZ VASQUEZENTREVISTA SIMULADA COM ADOLFO SANCHEZ VASQUEZENTREVISTA SIMULADA COM ADOLFO SANCHEZ VASQUEZENTREVISTA SIMULADA COM ADOLFO SANCHEZ VASQUEZ: : : :     

uma homenagem póstumauma homenagem póstumauma homenagem póstumauma homenagem póstuma    
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filosóficos gerais do que com a reali-

dade moral no seu desenvolvimento 

histórico e concreto, donde resulta 

também o caráter apriorístico das 

suas afirmações sobre o bom, o   

dever, os valores morais, etc. Certa-

mente, embora a história do pensa-

mento filosófico esteja repleta deste 

tipo de éticas, numa época em que a 

história, a antropologia, a psicologia 

e as ciências sociais nos proporcio-

nam materiais valiosíssimos para o 

estudo do fato moral, não se justifi-

ca a existência de uma ética pura-

mente especulativa ou dedutiva  

divorciada da realidade humana. 

 

POLITIZANDO: Em que medida,   

então, a filosofia pode contribuir 

com a ética científica? E como     

ambas podem estar a serviço da 

satisfação das necessidades huma-

nas?    

ASV: Ao se falar de ética científica 

não se está falando de um saber 

com autonomia absoluta e divorcia-

da da filosofia. A filosofia nesse cam-

po tem sua contribuição, desde que 

não seja pura especulação. A filoso-

fia não especulativa tem estreita 

relação com a ciência e com a mu-

dança. As questões éticas funda-

mentais – como as que concernem 

às relações entre necessidade e li-

berdade – devem ser abordadas a 

partir de pressupostos filosóficos 

básicos como o da dialética materia-

lista histórica. 

 

POLITIZANDO: Como poderá ser  

resolvida a questão ética da supera-

ção dialética da antítese entre ne-

cessidade e liberdade? Que substra-

to teórico e filosófico considera im-

portante para  embasar essa discus-

são? 

ASV: O conhecimento da necessida-

de objetiva é um passo importante, 

mas não basta, apesar da consciência 

da necessidade causal ser uma con-

dição necessária da liberdade. Esse 

conhecimento foi enfatizado por Spi-

noza, que apostou nessa consciência, 

e também, por Hegel; só que este foi 

mais além e relacionou a liberdade à 

história. Para Hegel, o conhecimento 

da necessidade depende, em cada 

época, do nível em que se encontra o 

espírito no seu desenvolvimento e 

este se manifesta na história da hu-

manidade. Mas este entendimento 

se circunscreveu à esfera da teoria. 

Foi com Marx e Engels que a refle-

xão sobre a dialética da necessidade 

e liberdade ultrapassou a descober-

ta teórica da liberdade como consci-

ência da necessidade (Spinoza) e 

como historicidade (Hegel). Para 

Marx e Engels a liberdade acarreta 

um poder, um domínio do homem 

sobre a natureza e sobre a autopro-

dução do homem como ser huma-

no. Essa dupla afirmação do homem 

– que está na própria liberdade – 

traz consigo uma transformação do 

mundo sobre a base do conheci-

mento de seus nexos causais, da 

necessidade que o rege.              
 

POLITIZANDO: Por fim, o que, na 

teoria marxista, justifica o impera-

tivo ético da transformação social? 

ASV: O que Marx entreviu: a trans-

formação da sociedade (capitalista) 

por meio da intervenção humana 

tem como justificação a possibilida-

de de um retorno à barbárie, ou de 

que o homem não possa subsistir 

como tal. Mas, toda tentativa de 

reduzir essa participação humana 

ao cumprimento de um imperativo 

moral ou de um ideal à margem das 

condições e possibilidades reais  

somente transformará a moral   

naquilo que Marx, de certa feita, 

chamou de “impotência em ação”.  

* Respostas extraídas de seu livro: 
Ética. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1975. Este livro já se  
encontra em sua 30ª Edição,       
lançada em 2008.  

“A ideia de que a ética 

deve ter as suas raízes 

no fato real,  constitui 

uma premissa básica. 

Por ser a moral uma 

forma de 

comportamento 

humano, que se 

encontra em todos os 

tempos e em todas as 

sociedades, ela deve ser 

considerada em sua 

diversidade, totalidade 

e historicidade”. 



 

Essa edição do POLITIZANDO, 
ao problematizar a temática 
da Ética, sinaliza ao leitor o 
quão vasta são as possibilida-
des de reflexões neste cam-
po. Este Livro vem corroborar 
esta afirmação. Ao longo de 
oito ensaios, produzidos por 
vários autores, traz, em seu 
conteúdo, questões que com-
põem o debate da ética pro-
fissional no Serviço Social; da 
ética profissional pensada 
como pressuposto teórico-
político, que incide sobre 

formas de enfrentamento das contradições historicamente 
presentes na profissão; e da ética analisada a partir de 
uma visão crítica, informada pela adoção de princípios 
embasados em escolhas teóricas, políticas e ideológicas do 
corpo profissional, que fundamentam a sua atuação. Essa 
concepção, de filiação materialista-histórica, permite com-
preender a ética profissional não como um aspecto limita-
do pela atribuição de direitos ou deveres, ou mesmo nor-
mas morais; mas sim, por um conjunto de demandas que 
necessitam de respostas profissionais específicas, inseridas 
no complexo das relações sociais capitalistas. E isso possi-
bilita que esta obra extrapole a especificidade de uma pro-
fissão  e aborde, no contexto brasileiro, a ética e os direi-
tos, tendo como eixo articulador a “questão social” que 
suscita o debate e a análise crítica dos direitos sob a égide 
capitalista.  
 
 
Referência: FORTI, Valéria; GUERRA, Yolanda (orgs.). Ética 
e Direitos: Ensaios Críticos – Coletânea Nova de Serviço 
Social. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009.  
  

 
Por Jacqueline Domiense Almeida de Souza 

Assistente Social e estagiária técnica do NEPPOS/UnB. 
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Neste livro, Dupas trata do 
paradoxo da sociedade    
global do século XXI, que se 
expressa na convivência  
perversa de um progresso 
tecnológico de ponta com a 
piora crescente da qualidade 
de vida da maioria da popu-
lação mundial. Para ele, tal 
contraste indica que os avan-
ços revolucionários em quase 
todas as áreas da vida huma-
na, particularmente na física 
atômica, na informação e na 
genética, estão se realizando 

em meio a um vazio ético, em que “o homem tornou-se 
perigoso para si mesmo”. Prova disso, é o recrudesci-
mento de velhos males, ao lado de novas e perturbado-
ras ameaças, como o desemprego estrutural, o aprofun-
damento da desigualdade entre classes, a escassez da 
água e de alimentos e a prevalência de uma cultura pós-
moderna que valoriza o consumismo e o desperdício. 
Em vista disso, o autor pergunta-se: para que serve o 
aumento da esperança de vida se o mundo que se lhes 
reserva é hostil? E, arrematando a indagação, formula: 
o que significa a palavra progresso? para responder que 
ela não passa de um mito, perigoso é verdade, mas não 
fatal na sua degradante materialidade contemporânea. 
É fundado nesse entendimento que Dupas abriga e di-
funde uma sincera esperança de mudança que conduza 
ao predomínio da justiça social sobre o egoísmo, desde 
que a sociedade contra ataque com medidas preventi-
vas e corretivas drásticas em prol da realização do pro-
jeto civilizatório sempre presente nos discursos. 

Referência: DUPAS, Gilberto. Ética e poder na socieda-
de da informação: de como a autonomia das novas tec-
nologias obriga a rever o mito do progresso. 3ª edição. 
São Paulo: UNESP, 2011.  

Por Potyara A. P. Pereira 
Professora titular da UnB e pesquisadora do NEPPOS            

Este documentário aborda o modelo econômico e financeiro contemporâneo, suas concepções 
ideológicas e contradições fundamentais. Expõe a falta de clareza em relação ao funcionamento 
das instituições monetárias, demonstrando que o sistema monetário é impulsionado por um 
círculo interminável entre credores e devedores. Também aborda o papel da grande mídia e 
demais organismos governamentais (como a CIA) na defesa dos interesses dos grandes grupos 
empresariais e financeiros. Destaca ainda que a lógica do lucro e da competição pressupõe, 
necessariamente, uma incompatibilidade entre esta e a ética, posto que a decisão do capitalista 
sempre terá, em pólos opostos da balança, estes dois princípios. Assim, sendo a ética dispendiosa 
para as grandes corporações, sempre existirão estágios de auto preservação do sistema que irão 
colocar o bem estar da sociedade atrás, em escala de importância, das necessidades do capital. 
Por fim, é apresentado o Projeto Vênus como sendo um modelo alternativo de sociedade que 
romperia com esta lógica. 

Referência: JOSEPH, Peter. Zeitgeist Addendum. Cor/123 min, 2008. 
Por Teresa Alice Alves e Silva 

Discente do 2º semestre de Física da Universidade de Brasília 
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