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ÉTICA

• O termo ética deriva do grego ethos (costume, 
caráter, modo de ser de uma pessoa).

• Ética é um conjunto de valores morais e princípios 
que norteiam a conduta humana na sociedade. A 
ética serve para que haja um equilíbrio e bom 
funcionamento social, possibilitando que ninguém 
saia prejudicado.

• Neste sentido, a ética, embora não possa ser 
confundida com as leis, está relacionada com o 
sentimento de justiça social.



ÉTICA

• A ética é construída por uma sociedade com 
base nos valores históricos e culturais.

• Do ponto de vista da Filosofia, a Ética é 
uma ciência que estuda os valores e 
princípios morais de uma sociedade e 
grupos.

• Cada sociedade e cada grupo possuem seus 
próprios códigos de ética.



ÉTICA

• A ÉTICA também pode ser definida como o 
conjunto de valores que levam o indivíduo a 
se comportar de modo construtivo e 
harmonioso. É como uma LUZ, uma 
realidade de irradiação.

ÉTICA É FAZER O BEM E 
EVITAR O MAL.



ÉTICA
Bem X Mal

•



ÉTICA



ÉTICA



ÉTICA



MORAL

• Tem sua origem no latim, que vem de 
“mores”, que significa costumes.

• A etimologia dos termos Ética e Moral se 
equivalem.



MORAL

Moral é um conjunto de normas que regulam 
o comportamento do homem na sociedade, e 
estas normas são adquiridas pela educação, 
pela tradição e pelo cotidiano.



ÉTICA E MORAL

Moral é como a “ciência dos costumes”.

Ética é a forma que o homem deve se 
comportar no seu meio social.



ÉTICA E MORAL

• Ética e Moral são os maiores valores do 
homem livre.

• Ambos significam “respeitar e venerar a 
vida”.

• O homem, com seu livre arbítrio, vai 
formando seu meio ambiente ou o 
destruindo, ou ele apóia a natureza e sua 
criaturas ou ele subjuga tudo que pode 
dominar, e assim ele mesmo se torna o bem 
ou o mal deste planeta.


