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Ética? Isso é coisa de filósofo!

CULTURA

POLÍTICA

CIÊNCIA

ÉTICA

POLÍTICA

ARTE INDUSTRIA



DEONTOLOGIA

• Provem do grego “deon, deontos”= (dever) e       
“logos”= (tratado).

• É o estudo dos deveres de um grupo 
profissional.profissional.
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Definição de Ética

Ética é definida como sendo:

a) É a ciência da conduta humana perante o ser e seus
semelhantes;semelhantes;

(Dicionário Houaiss, 2004) 



Ética  x  Moral

• Ética “vem do grego ethos, e significa hábito. • Ética “vem do grego ethos, e significa hábito. 
Moral vem do latim mores e significa 
costumes. 



ÉTICAÉTICAÉTICAÉTICA

Procede do termo grego ETHOS. 
É o estudo geral do que é bom ou mau. 

Um dos objetivos da Ética é a busca de justificativas 
para as regras propostas pela Moral e pelo Direito.
Mas ela é diferente de ambas, pois não estabelece 

regras. 
Esta reflexão sobre a ação humana é que a Esta reflexão sobre a ação humana é que a 

caracteriza.



ETHOS

• Compreende os comportamentos que
caracterizam uma cultura, um grupo
profissional, enquanto faz uso de alguns
valores e de uma escala deles.

• Ex.: Ethos do enfermeiro, médico, advogado,
militar...

• Portanto Ethos é a tradição e a experiência
comum de um grupo, baseadas numa
hierarquia de valores.
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Princípios da Ética:

1. Justiça;

2. Igualdade de direitos;

3. Dignidade da pessoa humana;

4. Cidadania plena;

5. Solidariedade;

6. etc...
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A ética tem sido entendida como a ciência da conduta
humana perante o ser e seus semelhantes.

Amoral é o conjunto de regras, normas de uma sociedade
ou região.



MORAL

• Origem no latim “morus” significando os usos
e costumes.

• Para Godim (2000), é o conjunto das normas
para o agir específico ou concreto. Moral está
contida nos códigos, que tendem acontida nos códigos, que tendem a
regulamentar o agir das pessoas.

• Segundo Piaget, toda Moral é um sistema de
regras e a essência de toda a moralidade
consiste no respeito que o indivíduo sente
por tais regras.



MORAL

• Na concepção de Godim (2000), a moral
estabelece regras que são assumidas pela
pessoa, como uma forma de garantir o
seu bem viver.

• A Moral independe das fronteiras
geográficas e garante uma identidade
entre pessoas que sequer se conhecem,
mas utilizam este mesmo referencial moral
comum.
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Diferença entre Ética e Moral

Moral  em países do Oriente

Imoral no Brasil em países do Imoral no Brasil em países do 
Ocidente - Brasil
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Atitude antiética, em qualquer
parte ou região do mundo, não
muda com as diferenças em
crenças, valores, costumes,

Diferença entre Ética e Moral

crenças, valores, costumes,
cultura e religião.



ÉticaÉticaMoralMoral

Um dia, a escravidão foi considerada “normal”.

ÉticaÉticaMoralMoral

Precisa ser imposta. 
É externa ao indivíduo.

É apreendida.
Expressa-se a partir do interior 
do indivíduo.

A ética não é estanque. 
Está sempre em evolução



O estudo da ética se 
defronta com problemas 
de variação de costumes.

O que é moral na Etiópia 
não é moral no Brasil, 
por exemplo, a bigamia:

MORAL E ÉTICA
ANDAM DE MÃOS 

DADAS E SE 
CONFUNDEM.

por exemplo, a bigamia:

Para os mulçumanos é
honroso ter mais de 
uma esposa. Já os países 
católicos pregam a 
monogamia – casamento 
único.

No centro da ética 
aparece o dever, ou 
obrigação moral, 
conduta correta.



OO estudoestudo dada ÉticaÉtica éé
divididodividido emem doisdois
camposcampos::

--problemasproblemas geraisgerais ee
fundamentais,fundamentais, comocomo

--Problemas Problemas 
específicos ou específicos ou 

concretos, como concretos, como 
ética profissional, ética profissional, 
ética na política, ética na política, fundamentais,fundamentais, comocomo

liberdade,liberdade,
consciência,consciência, bem,bem,
valor,valor, lei,lei, outrosoutros.

ética na política, ética na política, 
ética sexual, ética ética sexual, ética 

matrimonial, matrimonial, 
bioética, etc.bioética, etc.



A pessoa não nasce ética. 

ÉticaÉtica

Sua estruturação ética vai ocorrendo juntamente com seu 
desenvolvimento. 

Ética 
Individual

A humanização (socialização) constrói a ética individual.

Desenvolvimento

Socialização

Ø



A ética  exige percepção de conflitos da vida psíquica.

ÉticaÉtica

EmoçãoEmoção

RazãoRazão



ÉticaÉtica

Ser ético:Ser ético:

Significa a capacidade de percepção dos conflitos entre oSignifica a capacidade de percepção dos conflitos entre o
que o coração diz e o que a cabeça pensa.

Pode-se percorrer o caminho entre a emoção e a razão,
posicionando-se na parte desse percurso que se
considere mais adequada.



Por esse motivo muitos autores consideram problemas 

ÉticaÉtica

Por esse motivo muitos autores consideram problemas 

éticos como conflitos que devem ser vivenciados 

pessoalmente, dependendo da “cabeça” do indivíduo,

fruto de conceitos e idéias sociais internalizados e 

processados ao longo da vida.



Se fundamenta em três préSe fundamenta em três pré--requisitos:requisitos:

ÉticaÉtica

ConsciênciaConsciência
AutonomiaAutonomia

CoerênciaCoerência



ÉticaÉtica

A Ética tem em seu princípio 
fundamental:

Respeito ao outro como ser humano com sua 
inerente dignidade.

AlteridadeAlteridade
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Conflito de InteresseConflito de Interesse

•Interesse Científico X Interesse Político

•Interesse Científico X Interesse Econômico•Interesse Científico X Interesse Econômico

•Apropriação de bem público

•Exploração pessoal de resultados institucionais

•Interesse Econômico X Interesse Social



Esses conflitos existem!Esses conflitos existem!

Dinheiro 
Público

Projetos 

sociais

Agente do 
Governo

“Razão”“Razão”



Esses conflitos existem!Esses conflitos existem!

Dinheiro 
Público

Projetos 

sociais

Agente do 
Governo

“Emoção”“Emoção”



Esses conflitos existem!Esses conflitos existem!

Projetos 

sociaissociais



Esses conflitos existem!Esses conflitos existem!

Projetos 

sociais

Que atitude Que atitude 
consideras como a consideras como a 

“mais ética”?“mais ética”?

sociais

Que atitude Que atitude 
consideras como a consideras como a 

“mais ética”?“mais ética”?
Malandreza e Malandreza e 
outras outras ...ezas...ezas”!”!



Ética Profissional 
é uma reflexão sobre as 
ações realizadas no 
exercício de uma 

ÉTICA PROFISSIONAL

exercício de uma 
profissão.

Código de Ética 
Profissional é um 

conjunto de regras, 
de direitos e deveres.

Código de Ética do 
Biomédico



Responsabilidade 
Profissional 

Má Prática Profissional
Uso da profissão para 

Erro Profissional
Responsabilidade Uso da profissão para 

atentar contra a dignidade 
das pessoas, 

enriquecimento ilícito, 
a partir do bem de terceiros 

(por exemplo.)    

Responsabilidade 
≠≠≠≠

Culpabilidade
Imperícia

Imprudência
Negligência



• Tomando por base uma população global de 6 
bilhões (já deve ser mais!), e as classes de renda, 
temos o seguinte quadro:

QUADRO DA SOCIEDADE ATUAL (RENDA)    

• 0,8 bi com renda anual de US$ 15.000 ou mais;

• 1,2 bi com renda anual entre US$ l.500 e US$ 
15.000;

• 4,0 bi com renda anual de US$ 1.500 ou menos.
• Total: (6,0 bi) 



• Na primeira faixa (800 milhoes) está incluido um grupo de 8 
milhões de milionários com fortuna agregada em torno de 30
trilhões de dólares.

• Na última faixa (4 bilhões) existe um grupo de 850 milhões de 
pessoas que não têm o que comer (das quais de 20.000 a 
25.000 morrem por dia) 

• Pode-se falar em “sustentabilidade” numa sociedade com 
esse perfil de renda ?esse perfil de renda ?

• As consequências já são bem conhecidas: anarquia, violência, 
drogas, perda de autoestima, terrorismo, imigração ilegal, 
endemias (exportação de vírus) etc.  (Mais de 200.000 
crianças e adolescentes assassinados por ano).

• Estímulo à competição como estilo de vida, ou seja, em quase 
todas as nossas atividades em família ou em sociedade.
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Conclusão: 

Afinal, o que é ética? 

ÉTICA é algo que todos precisam ter. 

Alguns dizem que têm. Alguns dizem que têm. 

Poucos levam a sério. 

Ninguém cumpre à risca...



“?”

ÉTICA



Então:

• Tenhamos ética profissional!!!

• Tenhamos Dignidade na Bioética de Nossa 
Profissão de Biomédico!!!

• Façamos de nossa Moral para que tenhamos • Façamos de nossa Moral para que tenhamos 
“Moral” perante nossos colegas!!!
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