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OBJETO DA ÉTICA

Nas relações cotidianas dos indivíduos entre
si surgem continuamente problemas.
Ex: Devo ou não devo falar a verdade!
Devo ser verdadeiro ou não!
Se é bom para mim, tudo bem!

ÉTICA: MODA OU ATITUDE?
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Corrida Cross-country em 2012, Navarra, Espanha

Nessa corrida o queniano Abel Mutai, medalha de ouro nos três mil metros
com obstáculo em Londres, estava a pouca distância da linha de chegada e,
confuso com a sinalização, parou para posar para fotos pensando que já
havia cumprido a prova. Logo atrás vinha outro corredor, o espanhol Ivan
Fernández Anaya. Ele começou a gritar para que o queniano ficasse atento,
mas este não entendia que não havia ainda cruzado a linha de chegada. O
espanhol, então, empurrou em direção à vitória.
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 Estas normas precisam ser aceitas intimamente e reconhecidas
como obrigatórias. Agindo assim moralmente.

 Desta forma faz se necessário que o indivíduo conduza o seu
comportamento de acordo com normas que julgar mais apropriadas
ou mais dignas de ser cumprida.
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A ética é a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em
sociedade. Ou seja, é a ciência do comportamento humano.
 Definições do Dicionário:
Moral parte da filosofia que trata dos costumes ou dos deveres do homem
(idéia para cada situação).
 Ética parte da filosofia que estuda os deveres do homem para com Deus e a
sociedade; ciência da moral (idéia de geral)
Ética vem do grego ethos que significa modo de ser ou caráter.
Moral vem do latimmos oumores que significa costumes ou caráter.

 A moral não é ciência, mas objeto da
ciência. Lembrando, que a ética estuda os
atos humanos, mas, estes atos tem que ser:

Conscientes,
Livres e
Voluntários.
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Moral  é o ato que está de acordo com uma norma ética ou indicação de

conduta social.

Imoral  é o ato que fere uma norma ética ou uma conduta estabelecida pela

moral social ou individual. É o ato pelo qual se dão os anti valores: da injustiça,

do mal, etc.(vai contra a introjeção da norma)

Amoral  é o ato que não pode ser avaliado do ponto da ética ou da moral,

pois nele não se dão as condições transcendentais para a moralidade.(não há

introjeção)

Não-moral  é o ato em que não estão envolvidos diretamente os valores

morais, como por exemplo, assistir a um jogo de futebol ou ir à praia.
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01. EXPLIQUE OS VÁRIOS USOS DA PALAVRA POLÍTICA.
RESPOSTA: Usamos a palavra política ora para significar uma atividade específica – o governo -,
realizada por um certo tipo de profissional – o político -,ora para significar uma ação coletiva – o
movimento estudantil nas ruas – de reivindicação de alguma coisa, feita por membros da
sociedade e dirigida aos governos ou ao Estado.

02. O TERMO POLÍTICA SIGNIFICA O CAMPO DA ATIVIDADE HUMANA QUE SE REFERE A QUATRO
DIMENSÕES. QUAIS ESSAS DIMENSÕES?
RESPOSTA: Administração pública; Estado; Cidadãos e Cidade.

03. QUEM ER AO CIDADÃO NA GRÉCIA ANTIGA?
RESPOSTA: Na Grécia Antiga, “cidadão” era o nome dado ao membro da “cidade”. Entre outras
palavras, era aquele que se preocupava com a administração da cidade-estado grega, a “pólis”.


