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ÉTICA 

Toda vez que consideramos bom, justo ou moralmente correto, estamos diante de 

uma decisão que envolve um julgamento moral da realidade. Aristóteles já dizia: A 

característica específica do homem em comparação com os outros animais é que 

somente ele tem o sentimento de bem e do mal, do justo e do injusto e de outras 

qualidades morais. 

Assim o home age no mundo de acordo com valores, isto é, para ele, as coisas do 

mundo e as ações sobre o mundo não são indiferentes, não se equivalem, as são 

hierarquizadas de acordo com as noções de bem e de justo que os homens 

compartilham em um determinado momento. Em outras palavras, o home é um ser 

moral, um ser que avalia a sua ação partir dos seus valores. 

 Moral e Ética 

Embora os termos moral e ética por vezes sejam usados como sinônimos, há uma 

distinção entre eles. 

A moral é o conjunto de normas e condutas reconhecidas como adequadas ao 

comportamento humano por uma dada comunidade humana. A moral estabelece 

princípios da vida capazes de orientar o homem para uma ação moralmente correta. 

 Podemos dizer que pertencem ao vasto campo da moral a reflexão sobre 

perguntas fundamentais como: 

 O que devo fazer para ser justo? 

 Quais valores devo escolher para guiar minha vida? 

 Há uma hierarquia de valores que deve ser seguida? 

 Que tipo de ser humano devo ser nas minhas relações comigo mesmo, com 

meus semelhantes e com a natureza? 

 Que tipo de atitudes devo praticar como pessoa e como cidadão? 

 

A ética é um estudo sistematizado da diversas morais, no sentido de explicitar 

os seus pressupostos, ou seja, as concepções sobre o ser humano e a existência 

humana que sustentam uma determinada moral. 

Nesse sentido, a ética é uma disciplina teórica sobre uma prática humana, 

que é o comportamento moral. No entanto, as reflexões éticas não se restringem 

apenas à busca de conhecimento teórico sobre valores humanos, cuja origem e 

desenvolvimento levantam questões de caráter sociológico, antropológico, religioso 

etc. A ética tem também preocupações práticas. Ela orienta-se pelo desejo de unir o 

saber ao fazer. 



Como filosofia prática, isto é, disciplina teórica com preocupações práticas, a 

ética busca ampliar o conhecimento sobre o ser para construir aquilo que deve ser. 

E, para isso, é indispensável boa parcela de conhecimento teórico. 

Moral e direito (continuação do caderno) 

 a esfera da moral é mais ampla, atingindo diversos aspectos da vida humana, 

enquanto a esfera do direito se restringe  a questões  específicas nascidas de 

interferência de condutas sociais; 

 a moral não se traduz em um código formal, enquanto o direito sim; 

 o direito mantém uma relação estreita com o Estado, enquanto a moral não 

apresenta essa vinculação. 

De todas essas diferenças, talvez uma mereça maior destaque: a norma jurídica 

se caracteriza pela sua coercibilidade, ou seja, ela conta com a força a e 

repressão potencial do Estado (através da ação da justiça e da polícia) para ser 

obedecida pelas pessoas; já a norma moral se caracteriza, em tese, pela 

liberdade, ou seja ela depende da escolha individual para se fazer aceita e ser 

cumprida. 

(Fundamentos da filosofia. Gilberto Cotrim) 

 


