
ÉTICA



Sempre temos o entendimento do que é certo, do que é
fazer o bem?A ética serve para que haja um equilíbrio e
bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia
prejudicado. Nesse sentido, a ética, embora não possa ser
confundida com as leis, está relacionada com o sentimento
de justiça social e bem-estar coletivo.
 
 
 
 
 
 
Assim, cada indivíduo, na tomada de suas decisões pessoais
diárias com base nos valores históricos e culturais, ajuda a
construir a sociedade que desejamos. Não existe
pensamento e decisão neutra, afinal estabelecemos
relações com família, escola, bairro, cidade, estado e o
mundo e, a ética, está no modo como agimos sobre os
espaços que ocupamos, o que inclui o nosso eu, o outro, a
natureza, por exemplo.
Quando vivemos em sociedade, devemos seguir as regras
explícitas e implícitas existentes, bem como ter
comportamentos éticos, melhorando a qualidade de vida
em comunidade. Desde o nascimento, nos é ensinado o que
é certo e errado e, a partir daí, reproduzimos valores
impostos pela sociedade. Dessa forma, somos
“programados” para agir conforme as regras, sendo
recompensados quando as seguimos e punidos quando as
infringimos.
 
 
 

#ficaadica:
Ética: do grego ethos (caráter, modo de
ser de uma pessoa), é um conjunto de
valores morais e princípios que norteiam
a conduta humana na sociedade.



 
 
 
 
 
 
A ética também é refletir sobre o que ainda não foi
consolidado na sociedade. É criar a consciência sobre um
determinado assunto, ao pensar sobre ele e agir para a nova
conduta. Quer um exemplo? O uso do cinto de segurança
não era obrigatório no banco da frente, mas hoje é, devido a
consciência sobre a sua importância para a segurança da
vida.
Cada sociedade possui seus próprios códigos de ética. Num
país, por exemplo, sacrificar animais para pesquisa científica
pode ser ético. Em outro, essa atitude pode desrespeitar os
princípios éticos estabelecidos.
Há também as regras éticas de grupos e locais específicos,
como por exemplo, a ética profissional. No ambiente de
trabalho, a ética diz respeito ao conjunto de normas morais
pelas quais se espera que o indivíduo oriente seu
comportamento na profissão que exerce e no ambiente que
trabalha. É fundamental que as pessoas tenham a
consciência de que seus atos influenciam na vida dos outros
e que, ter liberdade acarreta ter responsabilidade de zelar
pelo bem comum dos seus colegas de profissão, trabalho,
empresa e sociedade, para ter uma carreira de sucesso sem
danos à sua imagem enquanto profissional.
 
 

#ficaadica:
Explícito: o que é explicado de forma
objetiva, acessível, compreensível.
Implícito: não é exposto de maneira
direta.





 
 
 
 
 
 
Ética significa o que é bom para o indivíduo e para a
sociedade. Em uma sociedade sem ética, em que cada um
ignora os direitos e o respeito aos demais, a vida se torna
pior, a sociedade se desequilibra, e todos perdem.
E nos dias de hoje, quais são os dilemas éticos que fazem
parte da nossa sociedade?
As fake news, por exemplo, que pode prejudicar pessoas e
uma comunidade inteira. O Bullying contra os colegas da
turma.
 
 
 
 
 

#ficaadica:
"Ética é o conjunto de valores e
princípios que usamos para responder a
três grandes questões da vida: (1)
quero?; (2) devo?; (3) posso?"Mario
Sergio Cortella. 

#ficaadica:
#ficaadicaFake news: https://bit.ly/2W8pZs8
Bullying: https://bit.ly/2WaH2K3


