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“Chamamos de Ética o conjunto de coisas 

que as pessoas fazem quando todos estão 

olhando. O conjunto de coisas que as 

pessoas fazem quando ninguém está 

olhando chamamos de Caráter.’. 

Oscar Wilde 

Fonte: filosofianaescola.com.br 



Fonte: Youtube – Ética e Moral - entrevista de Jô Soares com o Prof. Mário Sérgio Cortella 

Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=RFlVgcl4A1M>. 

Acesso em: 16 ago. 2012 

Posso Quero 

Devo 



“Em um sentido mais estrito, a moral diz respeito aos 
costumes, valores e normas de conduta específicos de 
urna sociedade ou cultura, enquanto que a ética 
considera a ação humana do seu ponto de vista 
valorativo e normativo, em um sentido mais genérico e 
abstrato...”.  

Fonte: Japiassú e Marcondes - Dicionário básico de Filosofia, 2011, p. 193  

Ética 

• Conjunto de normas 

individuais e sociais que 

regulam os costumes das 

pessoas. 

• Prática, condutas 

específicas. 

• Temporal e cultural. 

• Define as normas de 

comportamento do homem em 

seu meio social. 

• Teórica e reflexiva. 

• Princípio, regra. 

• Busca ser permanente e 

universal. 

Moral 



Fonte: Youtube – Ética - parte de um seleção de programas educativos veiculados no Canal Futura 

Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IHZHlKcurtA>. 

Acesso em: 16 ago. 2012 



1ª parte do vídeo 

• Parte da Filosofia que lida 

com as ações humanas 

(melhores e piores). 

 

• Preocupa-se com as ações 

adequadas frente às diversas 

situações sociais. 

Di – le – ma!!!!!!! 

Ética 



2ª parte do vídeo 

• Não existe ética absoluta devido às 

diversidades culturais, religiosas etc. 

• Os valores mudam, mas devem ser 

recíprocos. 

Indica respeito às diferenças. 

Ser ético, mas que não agir de 

forma negativa, é agir 

positivamente. 

O que vai, volta!!! 



3ª parte do vídeo 

• Somos os responsáveis pelas 

nossas ações. Estas que 

definem nossa identidade. 

 

• Os momentos de crise nos 

educam. 

Aprendemos com os erros desde que o 

assumamos como responsabilidade 

nossa!!! 



Bioética, ética ambiental, ética 

dos negócios. 

"... ramo contemporâneo da filosofia, que 

nos coloca diante do desafio da 

deliberação sobre problemas práticos, que 

exigem conscientização dos riscos que 

nos ameaçam e a justificação racional das 

medidas a serem assumidas.'. (MARTINS 

e ARANHA, 2009, p. 218) 



De acordo com o texto “Ética e ética na engenharia” de 

Marcos Portnoi. Disponível em: 

<http://www.eecis.udel.edu/~portnoi/academic/academic-

files/ethicsineng.html>. Acesso em: 16 ago. 2012. 

• O código de ética tem muitas semelhanças, quanto às áreas e 

aos países, devido ao uso das Ciências Naturais. 

 

Exemplos: 

 

• Conselho de Engenheiros para o Desenvolvimento Profissional 

(ECPD) – EUA 

• Instituto de Engenharia Elétrica e eletrônica (IEEE) – EUA 

• Código de Ética Profissional do Engenheiro, do Arquiteto e do 

Engenheiro Agrônomo – Resolução nº. 205, de 30 de setembro 

de 1971 – Conselho Federal Brasileiro de Engenharia 

 



De acordo com o texto “Ética e ética na engenharia” de 

Marcos Portnoi. Disponível em: 

<http://www.eecis.udel.edu/~portnoi/academic/academic-

files/ethicsineng.html>. Acesso em: 16 ago. 2012. 

• De forma geral: 

• Ações 

Manter, melhorar, usar, conhecer, 

ser, servir, esforçar-se, fazer, zelar, 

agir, continuar, decidir, desenvolver, 

evitar, promover, manter, buscar, 

oferecer, tratar... 
• A favor 

Profissão, sociedade, empregadores, empregados, clientes, 

desenvolvimento profissional, justiça, formação acadêmica... 


