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O QUE É ÉTICA?  

• A palavra Ética deriva do grego ethos, que tem por significado o 
modo de ser de uma pessoa.

• A Ética é um conjunto de normas constituídas por uma sociedade
com base nos seus valores históricos e culturais.

• A Ética não deve ser confundida com a Lei, embora com certa
frequência a lei tenha como base princípios éticos; nem com Moral,
que está relacionada com os costumes, práticas, tabus e princípios
religiosos de uma sociedade.

=> Exs: a) Moral: ato obsceno, libidinoso, etc.

b) Ética:  mentira, venda de produto defeituoso, sonegação,  etc.

• Nair de Souza Motta (1) define Ética como sendo um “conjunto de
valores que orientam o comportamento do homem em relação aos
outros homens na sociedade em que vive, garantido, outrossim, o
bem estar social”

• (1) MOTTA: Nair de Souza. Ética e vida profissional. Rio de Janeiro: Âmbito Cultural, 1984.
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• No nosso dia-a-dia normalmente não fazemos distinção entre ética e 
moral, usamos as duas palavras como sinônimos.  De qualquer forma na 
prática isso não tem muito importância, desde os princípios e preceitos de 
ambas sejam devidamente observados.

• E como devemos fazer isso? Dando o exemplo:

=> defendendo a verdade.

=> não comprando de quem sonega imposto.

=> não compactuando com pessoas e empresas desonestas.

=> não subornando, e denunciando que pede propina.

=> cumprindo os nossos deveres de cidadão e exigindo os nossos direitos.

=> denunciando atos ilícitos e imorais.

=> defendendo a justiça e protegendo os mais fracos.

=> sendo honestos, justos e respeitando o próximo.

• Além dos princípios gerais que norteiam o comportamento do homem na
sociedade, existe também a ética que deve ser aplicada a determinados
grupos ou instituições, como por exemplo: ética médica, ética de trabalho,
ética empresarial, ética educacional, ética nos esportes, ética jornalística,
ética na política, etc.

• Ser ético é ser honesto, cumprir a lei, defender a verdade, a transparência
e se responsabilizar pelas consequência dos nossos atos.
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NÓS PODEMOS MAIS!

NÓS PODEMOS FAZER MUITO MAIS PELO NOSSO PAÍS.

VISITE O NOSSO SITE www.cidadaoalerta.org.br e conheça mais sobre os
seus direitos e deveres, cidadania, patriotismo, ética, moral, leis importantes,
onde e como fazer denúncias, etc.

FAÇA A SUA PARTE:

- Divulgue estes princípios.

- Divulgue o site.

- Seja um multiplicador.

VENCEDORES FAZEM ACONTECER, PERDEDORES DEIXAM ACONTECER. 
(Justin Herald)

http://www.cidadaoalerta.org.br/

