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• Mesclando cultura e ideologia;

• Existe uma classe hegemônica?;

• Interferências culturais:

- Aculturação;

- Imperialismo cultural;

- Assimilação cultural;

- Apropriação cultural.
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• ÉTICA E SOCIEDADE

• ÉTICA x MORAL

• “JEITINHO BRASILEIRO”
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O que é ética?
• Ética é uma palavra que vem do termo grego ethos, que quer dizer “bom 

costume” ou “aquele que possui caráter”. Ética é um conjunto de valores 
morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. Está 
relacionada com o sentimento de justiça social.

• ÉTICA: Teoria sobre a prática humana;

• MORAL: Coletivo. Muda com o 

tempo/cultura;

• VALORES: Individuais e Permanente;

• SOCIEDADE: Sistema social.  
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Códigos de ética

Cada sociedade e cada grupo possuem 

seus próprios códigos de ética. Num 

país, por exemplo, sacrificar animais 

para pesquisa científica pode ser ético. 

Em outro país, esta atitude pode 

desrespeitar os princípios éticos 

estabelecidos. 
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QUAL A DIFERENÇA ENTRE 
ÉTICA E MORAL? 
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Ética x Jeitinho Brasileiro: se é bom 
só pra mim, realmente, é bom?

1. “Jeitinho" é uma expressão 
tipicamente brasileira, é um 
modo de agir usado para 
driblar normas e convenções 
sociais. Você concorda  que o 
“brasileiro sempre dá um 
jeitinho”? Explique.

2. Você também costuma  dar um 
jeitinho? Em que situações?
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01. (ENEM 2011) O brasileiro tem noção clara dos comportamentos éticos e morais 
adequados, mas vive sob o espectro da corrupção, revela pesquisa. Se o país fosse 
resultado dos padrões morais que as pessoas dizem aprovar, pareceria mais com a 
Escandinávia do que com Bruzundanga (corrompida nação fictícia de Lima Barreto). 
O distanciamento entre “reconhecer” e “cumprir” efetivamente o que é moral 
constitui uma ambiguidade inerente ao humano, porque as normas morais são:

a) decorrentes da vontade divina e, por esse motivo, utópicas.
b) parâmetros idealizados, cujo cumprimento é destituído de obrigação.
c) amplas e vão além da capacidade de o indivíduo conseguir cumpri-

las integralmente.
d) criadas pelo homem, que concede a si mesmo a lei à qual deve se 

submeter
e) cumpridas por aqueles que se dedicam inteiramente a observar as 

normas jurídicas.
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Somos um povo que gosta de levar vantagem. É o famoso “jeitinho 
brasileiro de ser”. É claro que ninguém quer obter desvantagens ou 
perder algo, mas o que acontece, na maioria das vezes, é a atuação do 
egoísmo e o individualismo, fruto de uma interpretação excessiva deste 
sentimento de auto beneficiamento, gerando atitudes que 
desmerecem os objetivos e esforços do outro em virtude dos seus.

1. Quais problemas essa postura acarreta?

2. Quando tentamos burlar as regras sociais, dando 
aquele “jeitinho” estamos sendo seres éticos? 



10

CIDADANIA 
E SOCIOLOGIA 
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