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Existe uma profunda ligação entre ética e filosofia: a ética 

nunca pode deixar de ter como fundamento uma concepção 
filosófica do homem que nos dá uma visão total deste como um 
ser social e histórico. Dentre os vários conceitos com os quais a 
ética trabalha e que pressupõe um prévio esclarecimento 
filosófico, como os de liberdade, necessidade, valor, 
consciência, vamos dar ênfase ao de sociabilidade, ou seja, 
como a ética deve estar inserida nas relações humanas em 
sociedade. Algo que poderíamos representar da seguinte forma: 

 
A ação humana é fruto de uma escolha entre o certo e o 

errado, e entre o que é bom e o que é mal. O indivíduo procura 
se basear em parâmetros socialmente aceitos que lhe permite 
conviver com as outras pessoas, em outras palavras, ele busca 
sempre se guiar pelos conceitos que norteiam a prática dos 
valores positivos e das qualidades humanas. A ética não 
somente serve de base para as relações humanas, mas, trata 
também das relações sociais dos homens na medida em que os 
filósofos consideram a ética como base da justiça ou do direito, 
e até mesmo das leis que regulam a convivência entre todos que 
vivem na sociedade - basta lembrar que um dos princípios 
constitucionais que regem a Administração Pública no Brasil é o 
princípio da moralidade, ou seja, os atos da Administração 
Pública, direta e indireta, devem ser norteados por valores que 
a sociedade considera como moralmente válidos. 

 
A ÉTICA NA FILOSOFIA: 

Desde o gênesis da civilização, a ética sempre se fez 
presente em todas as sociedades. Evidente que não de forma 
racionalizada e estudada como contemporaneamente, era 
encontrada através dos princípios morais, conjunto de regras 
adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do 
cotidiano, e que orientam o comportamento humano dentro de 
uma coletividade (CANABRAVA, 2009). 

A ciência da moral sempre buscou intermediar e encontrar 
soluções para as problemáticas humanas. Desde a Grécia 
Antiga, a ética sempre foi amplamente discutida por diversos 
filósofos e estudiosos. Para Sócrates, a ética estava associada 
à ideia do bem e do mal e ligados a virtude de forma racional.  
Responsável pela sistematização da ética, Aristóteles, 
considerado o fundador desta ciência, a ética encontra-se 
atrelada à virtude, visto que a última divide-se em: virtudes éticas 
e virtudes dianoéticas. Virtudes éticas são consideradas por 
Aristóteles como a equidade do meio-justo, subjetivas, ligadas a 
escolha e responsabilidade. Sendo a justiça a principal virtude 
ética. Em contrapartida, as virtudes intelectuais são as artes, 
filosofia e sabedoria prática. 

Com o declínio da Grécia Clássica, a amplitude da ética 
filosófica rompeu a barreira das polis e transformou-se em 
universal, passando a moral a ter referências na natureza física. 
Duas correntes de pensamento opostas se fizeram presentes de 

forma forte, sendo elas: O estoicismo e o epicurismo (CANABRAVA, 

2009). 

Para o estoicismo de Sêneca e Epitelo, Deus é a razão da 
existência do homem. É a razão derradeira do Cosmo. Portanto 
o ser humano deve dedicar sua existência para ele, vivendo de 
forma natural, de acordo com a razão, pois todo indivíduo é 
destinado a Deus. Segundo os epicuristas representados por 
Epicuro e Tito, sendo o átomo a partícula base para a vida, é o 
responsável pela ordem de toda a existência terrestre. Não 
existem divindades a qual o homem deva viver em prol, portanto, 
o ser humano é unicamente o dono da conduta de sua vida, 
procurando e almejando sempre o prazer espiritual, tão remoto 
de sua essência (CÂMARA, 2014). 

Na Idade Média, entre o século IV e o século XV, ocorreram 
grandes mutações de pensamentos e assertivas sobre a ética. 
Uma nova ética considerada absoluta, identificada como a única 
e verídica fonte de justiça e do bem.  A moral cristã, assim 
conhecida, era ponderada a unidade social e o único caminho a 
ser seguido em meio às crises existentes na Idade Média 
(CANABRAVA, 2009). 

A filosofia cristã se baseia em verdades reveladas para 
estabelecer seus preceitos éticos. Imposta pelas Igrejas Cristãs 
exercia um domínio ideológico em relação a seus fies, em vista 
que, não possuíam outras formas permitidas de conhecimentos 
que não fossem os advindos da moral religiosa. O universo 
transpõe o lugar a Deus, sendo está à nova fonte de suprema 
veracidade, moral e perfeição. Todavia, ainda que a filosofia 
estivesse a ‘’serviço’’ da Teologia (CANABRAVA, 2009). 

Agostinho resgata a filosofia grega e submete-a 
cristianização. De acordo com a ética de Agostinho, se faz 
necessária uma ordem para chegar ao determinado fim. A ordem 
é a trajetória constituída de forma ética, onde a vida comum e a 
busca constante de Deus são realizadas servindo aos demais, 
esforços esses com finalidade de alcançar o fim último: a plena 
realização. A corrente racionalista é o pilar da ética na 
modernidade. O antropocentrismo passa a imperar enquanto a 
religiosidade perde força e prestígio diante das novas ciências. 
Como as ciências naturais, desenvolvidas na modernidade, 
sobretudo por Galileu e Newton. 

O termo modernidade se faz presente em diversas épocas, 
pois certamente todas já foram consideradas inovações para o 
seu tempo, entretanto, interligado a razão, o termo só foi 
empregado no século XVII, com as revoluções científicas de 
Galileu e evoluções da filosofia. 

Segundo Descartes, pai da ética moderna, a ética é 
racionalizada por um sujeito pensante. Em seu livro Discurso do 
Método, expõem a necessidade de todos os homens utilizarem 
a razão, inclusive os de senso comum. A razão seria a 
norteadora ética, era o parâmetro para todas as coisas. 

A filosofia ética moderna tem seu apogeu em Immanuel 
Kant, em que utiliza a concepção de moralidade. O homem é 
livre e autônomo e goza do hiperativo categórico, em que os 
seres humanos devem agir de acordo com seus princípios, como 
se fossem aplicados a todos, tornando-se lei da natureza 
(CANABRAVA, 2009). 

Infere-se que, a ética sofreu diversas modificações ao longo 
das eras históricas, em que os primeiros estudos e reflexões 
acerca do tema foram elaborados pelos filósofos socráticos e 
sua evolução continua a ser largamente e profundamente 
explorada para a melhor compreensão das acepções da ética 
moderna e estudo da sociedade construída pelo ser humano, 
analisando assim a moral e os valores empregados na 
coletividade (CANABRAVA, 2009). 

 
A CRISE ÉTICA NA MODERNIDADE: 

A ética moderna traz a tona o conceito de que os seres 
humanos sempre devem ser o fim de uma ação e nunca um meio 
parar alcançar determinado interesse, pois o homem é visto no 
centro e tudo está ao seu serviço. Essa é uma ideia defendida 
por Kant, um dos principais filósofos da modernidade, que 
acreditava na ideia de o que o homem é um ser egoísta, 
destrutivo, ambicioso, cruel e agressivo. 
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As crises históricas determinam as mudanças históricas 
que acontecem e mudam a realidade da sociedade de forma 
radicalmente. É uma questão bastante relevante para filosofia, 
visto que o desenvolvimento da história e as suas crises cabem 
a filosofia, ela não pode ficar estática a situações vividas pelo 
homem moderno. A função da filosofia é elucidar o homem em 
seu ser total. 

A ética tornou-se uma problemática fundamental no 
ocidente do século XX. Durante os anos 50 e 60 chegou-se a 
utilizar o termo reabilitação ética. A mentalidade técnico-
científica se tornou cada vez mais dominante na civilização 
ocidental, menosprezando a ética e a reduzindo apenas aos 
problemas individuais. A ética não faz parte do âmbito racional, 
pois racionalidade é ligada a ciência, e tudo que não é 
pertencente a ciência é resultado do livre arbítrio de cada um. A 
ética está no centro da vida humana, pois a tarefa fundamental 
e primordial do homem é a construção do seu eu. 

O problema se faz presente, sobretudo, no pensamento 
europeu, ainda por uma oposição que vem desde Kant, com um 
enorme empecilho a qualquer ontologia. Não se faz mais uma 
teoria do mundo. A filosofia virou apenas uma teoria do nosso 
conhecimento do mundo. Enquanto não suplantarmos a 
dicotomia entre ser humano e mundo, entre sujeito e objeto, 
entre teoria e realidade, que é a legado deixado pela 
modernidade, ainda majoritária no pensamento atual, nós não 
teremos saídas. Teremos saídas, no máximo que não são 
capazes de dizer o que devemos fazer frente às questões que 
cada um deve enfrentar. A questão fundamental da filosofia hoje 
é voltar a ser uma teoria da realidade, é voltar a falar do legítimo. 
A partir dos valores, em primeiro lugar, ontológicos, pode-se 
perguntar o que a realidade pode dizer enquanto exigência ética. 

Podemos pensar em uma ótica de entender a ética da vida 
coletiva. E uma ideia fundamental que se destaca como uma 
ética alternativa é aquela onde o homem não é em primeiro lugar 
só indivíduo, mas um ser fundamentalmente de relações e que 
só conquista o seu ser através do outro. 

 Somente uma sociedade que pudesse ser articulada de tal 
maneira, onde cada ser humano possa ser respeitado e respeitar 
os outros, seria uma sociedade capaz de criar condições para 
realização do ser humano. Esta é a ideia do reconhecimento 
mútuo, da dignidade igual de todos os seres humanos. É um 
princípio ético fundamental para organizar a vida coletiva. Isto é, 
não há seres humanos especiais e a eles não se destinam os 
bens da Terra. Mas todos os seres humanos são portadores da 
mesma igualdade. É por isso que a participação, naquilo que é 
comum, e nas decisões da vida coletiva, é um direito 
fundamental de cada um, uma vez que cada um é igual. 
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ATIVIDADES DE FIXAÇÃO: 

 
01) Como podemos diferenciar “moral” e “ética”? 

a) Moral é sinônimo de “ética aplicada”. 
b) Moral é a prática da Ética no nosso dia a dia. 
c) Não podemos diferenciar, são palavras sinônimas. 
d) Uma utopia, impossível de ser alcançada na vida prática. 
e) Moral é um conjunto de valores, e Ética é a reflexão sobre 
esses valores. 
 
02) O brasileiro tem noção clara dos comportamentos éticos e 

morais adequados, mas vive sob o espectro da corrupção, revela 
pesquisa. Se o país fosse resultado dos padrões morais que as 
pessoas dizem aprovar, pareceria mais com a Escandinávia do 
que com Bruzundanga (corrompida nação fictícia de Lima 
Barreto). O distanciamento entre “reconhecer” e “cumprir” 
efetivamente o que é moral constitui uma ambiguidade inerente 
ao humano, porque as normas morais são: 

a) Decorrentes da vontade divina e, por esse motivo, utópicas. 
b) Parâmetros idealizados, cujo cumprimento é destituído de 
obrigação. 
c) Amplas e vão além da capacidade de o indivíduo conseguir 
cumpri-las integralmente. 
d) Criadas pelo homem, que concede a si mesmo a lei à qual 
deve se submeter. 
e) Cumpridas por aqueles que se dedicam inteiramente a 
observar as normas jurídicas. 
 
03) A definição filosófica de ato moral como um ato, sobretudo, 

de moderação, isto é, uma justa medida entre dois extremos, 
está relacionada ao pensamento ético de: 
a) Aristóteles, pois ele afirma que a virtude é uma qualidade que 
se exprime na escolha do meio-termo entre a falta e o excesso. 
b) Platão, visto que, para ele, a virtude não é algo que possa 
ser ensinado, tampouco algo inato, mas, sim, um dom divino. 
c) Kant, já que, para ele, agir moralmente significa exercer a 
autonomia inerente ao homem, por meio do exercício da razão. 
d) Nietzsche, pois ele propõe que a moralidade e a equidade 
são meios inadequados para alcançar a felicidade. 
e) Foucault, já que, para ele, os números são os princípios de 
todas as coisas e estabelecem, assim, a medida da moralidade. 
 
GABARITO: 01) E – 02) D – 03) A 
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