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“Bonum faciendum, malunque vitandum”.
(O bem deve ser feito, o mal deve ser evitado)

Na filosofia grega, a palavra Ética (ethike) tem origem no substantivo
Ethos, podendo ser escrita de duas formas diferentes, qualificando nuances
distintas da mesma realidade:
 Ethos, com eta inicial (ηθοζ) indica o conjunto de costumes normativos

da vida de um grupo social.
 Ethos, com épsilon (εθοζ) refere-se à constância do comportamento do

indivíduo cuja vida é regida pelo ethos-costume.
Em suma, as duas grafias do termo Ethos reúnem-se, conceitualmente,

na realidade histórico-social dos costumes e no comportamento dos
indivíduos.
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Na linguagem filosófica, Ética é toda doutrina ou reflexão
especulativa situada em torno do comportamento prático humano,
indicando, acima de tudo, o verdadeiro Bem e os meios aptos a
alcança-lo. Significa, também, quais os deveres morais em relação a
si mesmo e aos outros e quais os critérios utilizados para julgar a
moralidade das ações humanas.
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Moral diz respeito ao sistema de valores que se traduzem por
princípios e regras cuja aplicação prática é considerada um dever e,
logo, a não aplicação, uma transgressão condenável. A ética seria uma
reflexão racional sobre o agir moral.
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1. Indique as alternativas corretas (C) e incorretas (I):

a) A palavra moralidade vem do latim “mos” ou “moris” e significa
“costumes”.
b) As palavras “ética” e “moralidade” são sinônimas e correspondem à
mesma ideia.
c) As normas morais não variam a depender da cultura e do período
histórico.
d) A palavra “ética” vem do grego éthikos e significa modos de ser.
e) O termo ética indica os comportamentos culturais.
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2. “As normas morais variam a depender da cultura e do período histórico.
Também podem ser questionadas e destituídas”. Isso significa que:

a) Nós não podemos pensar sobre as normas morais que são impostas;
b) Nós temos que concordar com as normas morais porque são as normas
da nossa cultura;
c) A moral é um conjunto de valores pelos quais as pessoas guiam seus
comportamentos e, por isso, está sujeita a mudanças a depender do país e
do momento histórico em que as pessoas estão inseridas.
d) Não agimos de forma “moral” se obedecermos às regras que a sociedade
estabelece.
e) As normas morais são sempre um referencial ético.
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3. Como podemos diferenciar “moral” e “ética”?

a) Não podemos diferenciar, são palavras sinônimas.
b) Moral é um conjunto de valores, e Ética é a reflexão sobre esses valores.
c) Moral é a prática da Ética no nosso dia a dia.
d) Moral é sinônimo de “ética aplicada”.
e) A moral é uma reflexão racional sobre a ética.



9

4. Leia o fragmento abaixo:

“Os homens não são maus, mas submissos aos seus interesses... Portanto, não é
da maldade dos homens que é preciso se queixar, mas da ignorância dos
legisladores que sempre colocam o interesse particular em oposição ao geral.
[…] Até hoje, as mais belas máximas morais não conseguem traduzir nenhuma
mudança nos costumes das nações. Qual é a causa? É que os vícios de um povo
estão, se ouso falar, escondidos no fundo de sua legislação.” (Helvetius).

Quais são as ideias principais contidas no fragmento acima?
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a) Não há nenhuma relação entre as leis e os costumes, pois sãos os homens que
fazem as leis que os beneficiam.
b) Para limitar os interesses humanos particulares, é preciso haver leis que
prefiram os interesses gerais.
c) Os homens buscam seus interesses e isso não significa que eles sejam maus.
d) Há uma relação entre as leis e os costumes, pois as leis permitem ou impedem
que os homens cometam erros.
e) Os homens são sempre maus e nunca submissos aos seus interesses
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É importante salientar que a religião grega não se apresentava
como promulgadora de leis e mandamentos morais, normatizando a
vida dos indivíduos. Portanto, a religião pública grega não se
constituía como fonte primeira e atribuição última do Ethos.
Consequentemente, não era uma religião que oferecesse aos seus
seguidores um catálogo normativo de condutas morais. Dessa forma,
o homem grego não tinha na religião o elemento norteador da sua
vida moral ou ética.
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR

1.Explique a diferença entre ética e moral.

2.Por que o homem grego não tinha na religião o elemento

norteador da sua vida moral ou

3.Qual o escopo, o objetivo da Ética


