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ÉTICA E OUTRAS CIÊNCIAS
A Ética se relaciona com outras ciências que estudam as relações e
comportamento dos homens em sociedade e proporcionam dados e
conclusões que contribuem para esclarecer o tipo peculiar de
comportamento humano que é o moral.
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ÉTICA & DIREITO
A ética e o direito possuem uma estreita relação
e, é sabido que as duas disciplinas estudam o
comportamento
do
homem
como
comportamento normativo. De fato, ambas as
ciências abordam o comportamento humano
sujeito a normas, ainda que no campo do
direito se trate de normas impostas com um
caráter de obrigação exterior e, inclusive, de
maneira coercitiva, ao passo que na esfera da
moral as normas, embora obrigatórias, não são
impostas coercitivamente.
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ÉTICA & ECONOMIA
A ética se relaciona com a economia política como
ciência das relações econômicas que os homens
contraem no processo de produção. Esta vinculação se
baseia na relação efetiva, na vida social, entre os
fenômenos econômicos e o mundo moral.
Na medida em que as relações econômicas influem na
moral dominante numa determinada sociedade. O
conhecimento desta moral tem de se basear nos dados
e nas conclusões da economia política. Os atos
econômicos não podem deixar de apresentar uma certa
conotação moral.
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O que fazer quando direitos individuais se chocam com o
interesse público? Até que ponto valeria a pena sacrificar
o nosso bem-estar em nome das gerações futuras? Qual o
lugar do econômico na sociedade ideal?
"A economia é parte de um todo. As questões econômicas não são apenas
questões de praticidade e eficiência, mas também de moralidade e justiça. As
questões éticas não são apenas questões de valor e intenções generosas, mas
também de lógica fria e executividade. Se a economia desligada da ética é cega, a
ética desligada da economia é vazia.
"O surpreendente não é que a teoria econômica e a reflexão ética voltem a
caminhar juntas, mas que tenham permanecido divorciadas e incomunicáveis
entre si por tanto tempo. Precisa-se rever essa relação!!!
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MOMENTO DE REFLEXÃO:
É tarefa inadiável da educação (família,
escola e demais instituições) lidar com a
formação moral e ética dos cidadãos,
lidar com o sentido da vida!
“Conheço muitos que não puderam
quando deviam porque não quiseram
quando podiam.” (François Rabelais)
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