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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.
Para os filósofos, ética se refere a índole de alguém, a
sua natureza e o seu caráter. Aristóteles, por exemplo,
acreditava que o ser humano era fruto das próprias
escolhas.

•ÉTICA: Teoria sobre a prática humana;
•MORAL: é um conjunto de regras que são aplicadas
ao cotidiano;
•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?

4

Resumindo, o que é ética e moral?
Ética x Moral
Ética se relaciona a liberdade e rege a convivência das pessoas segundo a
natureza humana, não se resumindo a casos particulares, mas estudando-os.
Animais fazem o que fazem porque não pode ser de outro jeito, seguem o
instinto. Os seres humanos podem escolher fazer diferentemente.

Moral é o conjunto de normas vinculadas às ações, aprendidas por tradição ou
consenso, que decidimos seguir.
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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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02. O que é ética? O que é moral? No encaminhamento dessas questões, precisamos
voltar ao sentido originário da ética e da moralidade. Todas as morais, por mais
diversas, nascem de um transfundo comum, que é a ética. Ética somente existe no
singular, pois pertence à natureza humana, presente em cada pessoa, enquanto a
moral está sempre no plural, porque são as distintas formas de expressão cultural da
ética.
(BOFF, Leonardo, Ethos Mundial, 2003, p. 27-28. Adaptado.)

Acerca desse assunto, analise os itens seguintes:
I – A ética se constitui como ciência da moral. A ética é teoria, parte do fato da
existência da história da moral.
II – A esfera da ética é o campo de investigação da moral, área da filosofia que
fundamenta as questões dos valores.
III – A moral é a área da filosofia que procura investigar todos os problemas
apresentados pelo agir humano, relacionados com os valores éticos.
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IV – Um dos grandes problemas da ética diz respeito à polêmica entre o relativismo
moral e ética objetiva. Ou seja, os que defendem que os valores éticos são objetivos e
universais e os que enfatizam que toda moral é relativa à determinada cultura.
V – A filosofia moral, mesmo sendo uma só em princípio, constituída de preceitos
concretos, que orientam o comportamento humano e lhe dão forma, há de mudar
conforme vai mudando o material histórico.
Estão CORRETOS:
a) I, II e V
b) II, III e V
c) I, IV e V
d) II, III e IV
e) I, III e V
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03. O sujeito ético-moral é somente aquele que preencher os seguintes
requisitos:

A) ser consciente de si, mas não precisa reconhecer a existência dos outros
como sujeitos éticos iguais a si.
B) saber o que faz, conhecer as causas e os fins de sua ação, o significado de
suas intenções e de suas atitudes e a essência dos valores morais.
C) não precisa controlar interiormente seus impulsos, suas inclinações e suas
paixões, deixando-as fluir livremente
D) dizer o que as coisas são, como são e por que são. Enunciar, pois, juízos de
fato
E) ser responsável, mas não precisa reconhecer-se como autor da sua própria
ação nem avaliar os efeitos e as consequências dela sobre si e sobre os outros
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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?

@keuricampelo
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GABARITO:
1. D
2. C
3. B

12

