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Na primeira aula, vamos abordar os conceitos fundamentais de ética e
moral desde sua abordagem nos tempos antigos, antes de Cristo até nossos
dias. Vamos refletir sobre a base destes conceitos e compreender a
diferença entre o que é moral, imo- ral e amoral.

Desde já, quero deixar claro que não é minha pretensão abordar a
ética e seus conceitos correlatos em bases filosóficas, mas trazendo
para nosso cotidiano a reflexão sobre o que é ético e antiético assim
como a relação do cidadão com seu município, estado e país na busca
pelo bem comum.
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1.1 - INTRODUÇÃO A ÉTICA
Há uma confusão na compreensão dos termos ética e moral, inclusive levando a
crer que ambos têm o mesmo significado. Deixo claro que isto não está correto.
Vamos compreender o conceito de ética para depois diferenciá-lo de moral.
Quando falamos sobre ética, parece que as coisas estão indo mal. Parece que há
uma crise e logo nos reportamos a escândalos envolvendo a administração
pública. "Ora, cada um de nós tem sua própria ética baseada nas regras impostas
pelo grupo do qual fazemos parte cujas ações se fundamentam na cultura
transmitida de geração a geração e que nos diz o que é certo ou errado".
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“A ética, como ciência do ethos (caráter em Grego), é um saber elaborado
segundo regras ou segundo uma lógica peculiar” segundo o ensinamento de
Patrus-Penas e Castro (2010, p. 32).

É a ética, conforme Srour (2011, p.21), que esclarece o motivo que leva os
agentes sociais a tomarem esta ou aquela decisão, orientados por este ou
aquele valor, condicionados por estes ou aqueles interesses. Portanto, ser ético,
significa ser um agente social cujas decisões são fundamentadas na moral do
grupo ao qual pertence e são tomadas com base em valores e interesses que
busquem o bem comum.
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Colombo et. al (2011, p.11) recorre a Vázquez (2005) para ensinar que ética
“pode ser compreendida como ‘teoria, investigação ou explicação de um tipo de
experiência humana ou forma de comportamento dos homens’ e possui como
função fundamental estudar a essência do comportamento moral”.
O termo ética foi trazido pelos trabalhos de Pitágoras em VI a.C. e por Aristóteles, em IV a.C. em sua obra “Ética a Nicômaco”.
Ética e Nicômaco- é uma obra chave que debate assuntos referentes à

moral e ao caráter.
De acordo com os ensinamentos inseridos em Ética a Nicômaco, a ética
não é um conceito abstrato e distante, encerrado no ambiente de ensino,
mas é percebido como algo prático e palpável, um exercício que permite o
florescer da felicidade humana.
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Cada sociedade tem sua ética própria, assim, não podemos dizer que há certo ou errado
quando se compara o papel que se atribui à mulher no ocidente com aquele preconizado
no Oriente Médio ou na cultura muçulmana. Veja o exemplo da Figura 1.1, em que a
mulher muçulmana está usando uma burka, vestimenta que não é adotada pela mulher
ocidental.

Figura 1.1: Burka – vestimenta obrigatória para as mulheres mulçumanas.
Fonte: Domínio PÚBLICO/WIKIMEDIA Commons.
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1.2 - INTRODUÇÃO A MORAL
Colombo et. al (2011 p. 25) indica que, para Vásquez (2005) o compor- tamento moral é
legislado pela ética. Os autores reforçam ainda que “a ética vai definir o que é bom e
investigar princípios da moralidade de uma sociedade. Ela fundamenta e justifica certos
comportamentos, mas não cria a moral”.
A moral de um povo é o conjunto de normas vigentes consideradas como critérios que
orientam o modo de agir dos indivíduos daquela sociedade.
“Quando se qualifica um comportamento como bom ou mau, tem-se um critério que é
definido no espaço da moralidade” ensina Rios (2011, p. 29) e isso interessa à ética no
sentido de procurar o fundamento dos valores que oferecem sustentação para este
comportamento bom ou mau.
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