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Ate que ponto um codigo de conduta
profissional pode invadir nossa vida
privada? Qual o limite desse codigo
quando um profissional se apaixona pela
pessoa que presta assistencia? A etica e os
diversos codigos de morais entao existentes
servem como leis que engessam as
liberdades culturais, que invadem a vida
privada do cidadao, que castram sua
autonomia de decisao quando o assunto e
amor entre um homem e uma mulher? A
vida, em alguns momentos, nos impoe
desafios que parecem intransponiveis.
Dinheiro,
poder,
ambicao
sao
caracteristicas que muitas vezes passam
despercebidas no comportamento de
pessoas que parecem, a primeira vista,
serem de extrema hombridade. E o desafio,
escrito em dois volumes, que o personagem
Frederico vivera em sua luta para provar
que, embora tenha ignorado um codigo de
conduta profissional, nao deixou de ser um
homem de um carater nobre e uma
personalidade humana. Sua ousadia lhe
trara muitas consequencias amargas, mas
tambem a liberdade de poder escrever sua
historia de vida fundada em novos valores
eticos e morais.
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