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RESUMO:  

O projeto aborda a os limites identitários e éticos do indivíduo na sociedade. Para isso, 

realizamos revisão bibliográfica e elaboramos questionário com perguntas fechadas e 

abertas. O objetivo geral é identificar os limites éticos que o contexto social impõe a 

partir de regras generalizantes pré-estabelecidas. O locus de análise será Volta Redonda 

- Rio de Janeiro. O objetivo específico é identificar a qualidade da atuação ética no 

comportamento de alunos concluintes na graduação do Curso Gestão de Recursos 

Humanos. 

A teoria, ética, diz respeito à razão e a emoção, o certo e o errado na visão de toda uma 

sociedade que tem seus costumes e valores cristalizados. Nesse sentido, a sociedade 

impõe uma tomada de decisão, apesar de termos liberdade de ideias e escolhas, muitas 

vezes essas escolhas são pensadas e medidas de acordo com a receptividade social. 

Assim, os indivíduos estão asujeitados a sua classe social ao seu ambiente de trabalho e 

acadêmico. 

INTRODUÇÃO 
 

O presente projeto se insere na linha de pesquisa de orientação da Análise do Discurso. 

Para o desenvolvimento e análise das enunciações, trabalharemos com a noção de 

identidade que no nosso caso será construída a partir da interação social, assim como o 

Plano Pedagógico do Cursos de Gestão de Recursos Humanos. 

A noção de identidade na análise do discurso é orientada pela relação existente entre 

linguagem e história. Um indivíduo que fala na posição de Gestor de Recursos 

Humanos, por exemplo, deriva o sentido de suas palavras da relação que elas mantêm 

com a formação discursiva em que as inscreve. Quando determina orientações aos 

colaboradores, ele o faz da posição que ocupa na empresa e com base na memória 

acadêmica adquirida ao longo do curso. Sendo assim, o sujeito é ao mesmo tempo livre 

e submisso às orientações Institucionais e Sociais, pois está submetido ao que pode ser 

dito da posição que ocupa na sociedade (cf. Brandão 2010).  

Não é o Gestor de RH falando, é a posição que ocupa que lhe dá identidade. As 

necessidades do mercado atual determinam que a formação discursiva acadêmica 

instrua os profissionais de cada área a seguir a cultura social do mercado de trabalho 

atual e os oriente sobre sua postura no que diz respeito ao papel que desempenhará em 

uma organização. Essa mesma orientação determina que assumam uma postura 

generalizante. Faz parte dessa competência, promover uma educação em que se trabalhe 

a sensibilização, a consciência da dignidade humana (cf, Lopes & Macedo, 2006). 

Entende-se, portanto, que é preciso políticas públicas que favoreçam a organização 

comunitária por meio do compartilhamento de responsabilidades.   

É importante observar que a LDB de 20 de dezembro de 1996; Lei nº 9.394, Art. 43º, orienta 

que a Educação no Ensino Superior tenha por finalidade: 



VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer 

relação de reciprocidade. 

OBJETIVOS 

Este projeto tem como objetivo geral identificar os limites éticos que o contexto social 

impõe a partir de regras generalizantes pré-estabelecidas. O locus de análise será Volta 

Redonda - Rio de Janeiro. No objetivo específico se quer identificar a qualidade da 

atuação ética dos de alunos concluintes de graduação do Curso Gestão de Recursos 

Humanos. 

 

METODOLOGIA 

Na coleta, seguiremos os passos da abordagem etnográfica, ou seja, monitoramento dos 

discursos, por meio de entrevistas. Na sequência, análise dos dados com o objetivo de 

traçar o perfil do entrevistado e do ambiente ao qual está inserido a fim de entender 

melhor os aspectos histórico-sociais que coatuam na sua atuação como futuro Gestor de 

Recursos Humanos, no nosso caso específico alunos que estejam concluindo curso 

Universitário na Região de Volta Redonda. O instrumento ou a ferramenta de pesquisa 

utilizada será composto, também, de perguntas fechadas. A coleta de dados para a 

pesquisa se realizará também em bibliografia pertinente ao tema, reportagens 

divulgadas pela mídia. 

DESENVOLVIMENTO 

O despertar Ético 

A palavra ética tem origem grega “ethos”, terminologia que envolve os costumes e 

hábitos de  pessoas. Assim, a Ética busca compreender o caráter alheio, o senso de 

moralidade e a consciência de cada pessoa e isso, é essencial para se viver em grupo. 

Contudo, O mundo atual valoriza o técnico e não o humano. O modo de agir deveria ser 

direcionado para o bem da sociedade, mas, atualmente, a modernidade mudou isso. E 

em algumas situações o conceito que o indivíduo tem da moralidade faz com que se 

tome atitudes deferentes do já se cristalizou como comportamento ético e moral. 

Orientações  acadêmicas e profissionais para despertar a consciência Ética 

Toda e qualquer conduta hoje tomada por uma empresa ou organização é pautada em 

valores sociais, principalmente quando se fala de responsabilidade social. O tema 

atualmente é algo que auxilia bastante, ainda mais em relação à competitividade. Bowen 

(1957, p.3) se baseava na ideia de que toda decisão e ação tomada pela empresa atingem 

a vida de pessoas, o que o levou a um questionamento sobre as responsabilidades que as 

empresas deviam ter perante a sociedade, e assim ele defendeu a ideia de que as 

organizações deviam entender melhor o seu impacto na sociedade. Portanto, é 

importante a avaliação de desempenho social e ético que deve ser adicionados à gestão 

de negócios. Houve várias transformações nessa conscientização e cobrança dos direitos 

e deveres das empresas, evoluindo assim a postura perante as necessidades sociais. Por 



isso, o investimento na imagem da empresa e o incentivo para os funcionários, fazendo 

com que participem de ações sociais se torna essencial. Uma vez que, essas ações 

sociais melhoram também a imagem e visibilidade da empresa. Por isso, nesses novos 

tempos em que vivemos, o espaço de formação geral e do desenvolvimento de 

competências múltiplas se constituem em requisitos de formação universitária 

essenciais.  

Essa formação universitária é formadora de ideologias e identidades. Já que a ideológica 

se faz através valores sociais. Contudo, algumas vezes essa formação ideológica não 

permanece a mesma por muito tempo, uma vez que se transforma e diferencia com o 

passar do tempo, de acordo com a transformação também da sociedade. Segundo 

Barreto (2009) “com o propósito de promover a inclusão do indivíduo no enredo da 

globalização, é exigida dele formação compatível com o mercado”.  Há desse modo, um 

asujeitamento a vários contextos: acadêmico, trabalho, família, etc. Vemos que o sujeito 

não é detentor absoluto de liberdade de escolha, mas que está  asujeitado a alternativas 

de sociabilidade, estabelecidas na relação entre cultura, sujeito e sociedade e de 

aumento de empregabilidade, em atendimento a um mundo globalizado.   

RESULTADOS PRELIMINARES 

O resultado parcial do projeto indica que há uma ideologia que pode ser renovada a 

partir do contexto social e histórico. Os seres são condicionados pelo poder de normas 

pré-estabelecidas pela sociedade, nesse sentido o ambiente acadêmico exerce um papel 

significativo, pois representa o poder constituído de valores que podem ser repassados e 

compartilhados.  Nesse ambiente social a ética representa a teoria que redireciona ideias 

diferenciadas, costumes, religiões e profissões; e com isso, aponta para possibilidade de 

uma liberdade de escolha. No sentido de que o aluno é convidado a escolher o caminho 

a ser seguido para que se enquadre dentro das expectativas do mercado de trabalho. 

Pode-se perceber, então, que o agir de cada pessoa não é autônomo. Uma vez que o agir 

surge de uma orientação da vontade e interesse mercadológico. Assim, podemos dizer 

que a construção ideológica dos alunos concluintes do RH se faz em atendimento a um 

mundo globalizado que exige sociabilidade e cultura generalizante em atenção ao 

aumento de empregabilidade.   
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