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““ÉticaÉtica” é uma das ” é uma das 
palavras mais palavras mais 
utilizadas no utilizadas no 

vocabulário do vocabulário do 
brasileiro no brasileiro no 

momento  momento  



A ética está em quase tudoA ética está em quase tudo



A ponta do IcebergA ponta do Iceberg



É possível ser ético e É possível ser ético e 
brasileiro ao mesmo brasileiro ao mesmo 

tempo?tempo?



Um pouco da realidade Um pouco da realidade 
brasileirabrasileira



Um pouco da realidade Um pouco da realidade 
brasileirabrasileira

Esta é a última seca que assola o Nordeste.Esta é a última seca que assola o Nordeste.
Juscelino Kubitschek

DizDiz--se em Brasília que a internet pegou no país se em Brasília que a internet pegou no país 
porque aqui todo mundo @ e fica por isso mesmo!porque aqui todo mundo @ e fica por isso mesmo!

Tutty Vasques

A situação brasileira não está ruim ... para ficar A situação brasileira não está ruim ... para ficar 
ruim ainda tem de melhorar muito.ruim ainda tem de melhorar muito.

Rogério Ekberg

No abacaxi da CPI, os bananas perguntam, os laranjas No abacaxi da CPI, os bananas perguntam, os laranjas 
respondem e, no final, um mamão lava o outro.respondem e, no final, um mamão lava o outro.

Tutty Vasques

O Ministério da Saúde adverte:O Ministério da Saúde adverte: o salário mínimo é o salário mínimo é 
prejudicial à saúde.prejudicial à saúde.

Brasil: o jeito é reformatar..Brasil: o jeito é reformatar.... (sem usar o Windows!!!)(sem usar o Windows!!!)
Sonia de Aguiar



O que é ética?O que é ética?



Ética e a razão da vidaÉtica e a razão da vida
üüPerguntas essenciais da vida:Perguntas essenciais da vida:

por que nasci? por que nasci? 
para que nasci? p/ que estou aqui?para que nasci? p/ que estou aqui?
para onde vou?para onde vou?
üüSerá que a vida não tem sentido?Será que a vida não tem sentido?
üüSerá que vale a pena viver?Será que vale a pena viver?
üüSerá que faço falta no mundo?Será que faço falta no mundo?



Todo dia é dia?Todo dia é dia?



Ética e decisões!!!Ética e decisões!!!
üüA pessoa é “A pessoa é “um ser que decideum ser que decide””
üüSempre decidimos Sempre decidimos –– a “nãoa “não––

decisão” é uma decisão decisão” é uma decisão àà a de a de 
“não decidir”“não decidir”
üüSomos seres responsáveis pela Somos seres responsáveis pela 

nossa vidanossa vida
üüSofremos influências               Sofremos influências               

diversas na tomada de diversas na tomada de 
decisõesdecisões



O que é ética afinal???O que é ética afinal???
®® ÉticaÉtica é um conjunto de princípios que é um conjunto de princípios que 

norteiam nossas decisões diáriasnorteiam nossas decisões diárias
®® Esses Esses princípios princípios são como que sinais de são como que sinais de 

trânsito indicando nossa conduta na vidatrânsito indicando nossa conduta na vida
®® A ética tem a ver com praticamente A ética tem a ver com praticamente todas as todas as 

esferasesferas de nossa vida:de nossa vida:
àà pessoal pessoal –– consigo mesmoconsigo mesmo
àà social social –– com o próximo (amigos, família, etc)com o próximo (amigos, família, etc)
àà profissional profissional –– como funcionário ou patrãocomo funcionário ou patrão
àà pública pública –– cidadania responsávelcidadania responsável



Ética e moralidadeÉtica e moralidade

®®ÉticaÉtica
O que deve serO que deve ser
NormativaNormativa
DeterminativaDeterminativa

®®MoralidadeMoralidade
O que éO que é
DescritivaDescritiva
ExplicativaExplicativa



A ética como opção pessoal ...A ética como opção pessoal ...
PassadoPassado PresentePresente FuturoFuturo

DECISÃODECISÃO

SituacionismoSituacionismo

TeleologismoTeleologismoAbsolutismoAbsolutismo
LegalismoLegalismo

HierarquismoHierarquismo

OntologismoOntologismo

PrincipeismoPrincipeismo

C   O   N   T   E   X   T   U   A   L   I   S   M   OC   O   N   T   E   X   T   U   A   L   I   S   M   O

Ética prudencialÉtica prudencial



Não vivemos Não vivemos 
sozinhos e ...sozinhos e ...

o relativismo o relativismo 
leva ao caos, à leva ao caos, à 

anarquiaanarquia



Gratificação ImediataGratificação Imediata
A gratificação imediata tem sido 

a chave global para a interpretação 
do homem contemporâneo.

A máxima da sociedade da gratificação imediata A máxima da sociedade da gratificação imediata 
é produzir experiências constitutivas do seré produzir experiências constitutivas do ser--
pessoa que importa alcançar pessoa que importa alcançar também nessa também nessa 

sociedade que é comprometida com o “projeto sociedade que é comprometida com o “projeto 
de uma vida boa”.de uma vida boa”.



Mundo desencantadoMundo desencantado
No passado o mundo foi desencantado 

para dar lugar à razão.
Depois para dar lugar à funcionalidade.

Mais adiante à existência.

Hoje o desencantamento do mundo é Hoje o desencantamento do mundo é 
para dar lugar às paixões, aos instintos para dar lugar às paixões, aos instintos 

individuais em que está havendo a perda individuais em que está havendo a perda 
do sentido da construção da história.do sentido da construção da história.



Sucesso vs. fracassoSucesso vs. fracasso

Viktor Frankl in: Viktor Frankl in: 
Um sentido para a vidaUm sentido para a vida,,

1989, p. 351989, p. 35

Sentido na vida (realização)Sentido na vida (realização)
Prisioneiros Prisioneiros no campono campo

de de concentraçãoconcentração

Fracasso Fracasso SucessoSucesso

Estudandes Estudandes 
de Idahode Idaho

DesesperoDesespero

H O M O             S A P I E N SH O M O             S A P I E N S
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Um exemplo de Jesus Um exemplo de Jesus –– o amor, a solidariedadeo amor, a solidariedade
Evangelho segundo Marcos 12.30Evangelho segundo Marcos 12.30--3131

Mar 12:30Mar 12:30 O primeiro mandamento é: O primeiro mandamento é: Amarás, Amarás, 
pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu 
coração, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu 
entendimento e de todas as tuas forças.entendimento e de todas as tuas forças.

Mar 12:31Mar 12:31 E o segundo é este: E o segundo é este: Amarás ao teu Amarás ao teu 
próximo como a ti mesmo. próximo como a ti mesmo. Não há outro Não há outro 
mandamento maior do que esses.mandamento maior do que esses.



Amor e solidariedadeAmor e solidariedade
Evangelho segundo Marcos 12.30Evangelho segundo Marcos 12.30--3333

dois mandamentos =  Deus e o próximo
três níveis = Deus – eu - próximo



Ética relacional Ética relacional -- duas possibilidades de leiturasduas possibilidades de leituras

EU EU –– TUTU EU EU –– ISTOISTO
Deus – Homem Homem – Deus 

Amor incondicional Amor interesseiro
Interdependência Individualismo 

Bondade Maldade
Sinceridade Hipocrisia - segundas 

intenções
Participação Autoritarismo, exclusão

União na diversidade Exclusão
Diálogo Contestação

Convivência Posse ou marginalização
Adaptado de Matin Buber



O custo de se assumir uma O custo de se assumir uma 
posição ética posição ética 

®® ModeloModelo dede vidavida ee liderançaliderança
®® AssumirAssumir decisõesdecisões difíceisdifíceis
®® RomperRomper ciclociclo viciosovicioso
®® InvestimentoInvestimento nono futurofuturo
®® Paciência e saber esperar o momento certoPaciência e saber esperar o momento certo
®® SolidariedadeSolidariedade
®® PolíticaPolítica dede trabalhotrabalho
®® SegurançaSegurança comcom aa transparênciatransparência
®® ConsiderandoConsiderando osos limiteslimites culturaisculturais



ConclusãoConclusão



Vocabulário ético para hoje ... Vocabulário ético para hoje ... 
®®Honestidade / lealdadeHonestidade / lealdadeàà verdadeverdade
®®CaráterCaráteràà “levar vantagem”, “levar vantagem”, egoísmoegoísmo
®®PrincípiosPrincípiosàà vida orientada por ...vida orientada por ...
®® Investimento no futuroInvestimento no futuroàà fuga do fuga do 

imediatismoimediatismo
®®PróximoPróximoàà solidariedade ...solidariedade ...
®®Pagar o custoPagar o custoàà não esperar por não esperar por 

recompensas ...recompensas ...



Não podemos mais ser consumidores Não podemos mais ser consumidores 
da realidade, mas instrumentos de da realidade, mas instrumentos de 
sua transformação e construçãosua transformação e construção..

Em vez de sermos esponja ou óleo, Em vez de sermos esponja ou óleo, 
vamos ser um tempero para a vida, vamos ser um tempero para a vida, 

como o como o sal sal ... Vamos ser uma ... Vamos ser uma luz para luz para 
nosso ambientenosso ambiente..



Para pensar ...Para pensar ...

Não é triste mudar de idéias. Triste é Não é triste mudar de idéias. Triste é 
não ter idéias para mudarnão ter idéias para mudar..

Barão de ItararéBarão de Itararé

PodePode--se avaliar uma pessoa pela se avaliar uma pessoa pela 
medida do que é preciso fazer para medida do que é preciso fazer para 

desencorajadesencoraja--la.la.
Robert C. SavageRobert C. Savage



Um pouco de sabedoriaUm pouco de sabedoria

Esperteza, quando é muita, destrói o dono.Esperteza, quando é muita, destrói o dono.
Elio Gaspari 

O problema do Brasil não é dos semO problema do Brasil não é dos sem--terra, semterra, sem--
teto, semteto, sem--camisa. É sim, dos semcamisa. É sim, dos sem--caráter e semcaráter e sem--

vergonha.vergonha.
Anônimo 

Constituição brasileira: “Artigo único: todo 
brasileiro fica obrigado a ter vergonha.” Revogam-

se todas as disposições em contrário ...
Capistrano de Abreu



Há esperança ...Há esperança ...
Água mole em pedra dura tanto bate até que fura.Água mole em pedra dura tanto bate até que fura.

Adágio popular

A esperança é a última que morre.A esperança é a última que morre.
Adágio popular

Há sempre um momento no tempo em que uma porta Há sempre um momento no tempo em que uma porta 
se abre e deixa entrar o futuro.se abre e deixa entrar o futuro.

Graham Greene

...A vida é um processo contínuo de solução de A vida é um processo contínuo de solução de 
problemas.problemas.

Katsuya Hosotani

Toda força será fraca se não for unida.Toda força será fraca se não for unida.
La Fontaine



Nossa iniciativa ...Nossa iniciativa ...
Estamos vivendo a civilização do conhecimento,

mas não da sabedoria. 
A sabedoria é o conhecimento temperado pelo juízo.

André Malraux

Não podemos todos ser apóstolos, mas podemos ser 
“cartas vivas”.

William A. Sunday

Quanto menos trato as plantas do pomar, mais 
ampla é a invasão da erva daninha.

Anônimo

Se cada um varrer a frente de sua casa, a rua toda 
ficará limpa.

Anônimo

Honestidade é o primeiro capítulo no livro da 
sabedoria.

Thomas Jefferson



Nossa iniciativa ...Nossa iniciativa ...
SenhorSenhor

... faça... faça--me um instrumento de sua me um instrumento de sua pazpaz ......
onde houver ódio, que eu semeie a paz;onde houver ódio, que eu semeie a paz;

onde houver injuria, onde houver injuria, perdãoperdão;;
onde houver dúvida, onde houver dúvida, féfé;;

onde houver desespero, onde houver desespero, esperançaesperança;;
onde houver trevas, onde houver trevas, luzluz;;

onde houver tristeza, onde houver tristeza, alegriaalegria ... ... 

São Francisco de Assis



NãoNão devemos esperar por tempos devemos esperar por tempos 
fáceis, mas por líderes fortes de fáceis, mas por líderes fortes de 

caráter. caráter. 
Não devemos esperar por tarefas Não devemos esperar por tarefas 

iguais ao nosso poder, mas por poder iguais ao nosso poder, mas por poder 
igual às nossas tarefas.igual às nossas tarefas.

Philip BrooksPhilip Brooks
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