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Eixo: Ética
Tema: Moral e Ética

Objetivo Geral:
Refletir sobre os conceitos de Moral e Ética.

Reflexão...
A Fábula da Convivência
[Leitura e Discussão]

Imagem ilustrativa



Fábula da convivência

Há milhões de anos, durante uma era glacial, quando parte de nosso
planeta esteve coberto por grandes camadas de gelo, muitos animais,
não resistiram ao frio intenso e morreram, indefesos, por não se
adaptarem às condições.
Foi, então, que uma grande quantidade de porcos-espinho, numa
tentativa de se proteger e sobreviver, começaram a se unir, juntar-se
mais e mais.
Assim, cada um podia sentir o calor do corpo do outro. E todos juntos,
bem unidos, agasalhavam uns aos outros, aqueciam-se mutuamente,
enfrentando por mais tempo aquele frio rigoroso.
Porém, vida ingrata, os espinhos de cada um começaram a ferir os
companheiros mais próximos, justamente aqueles que lhes forneciam
mais calor, aquele calor vital, questão de vida ou morte. E afastaramse, feridos, magoados, sofridos. Dispersaram-se, por não suportarem
mais tempo os espinhos dos seus semelhantes. Doíam muito...
Mas essa não foi a melhor solução! Afastados, separados, logo
começaram a morrer de frio, congelados. Os que não morreram
voltaram a se aproximar pouco a pouco, com jeito, com cuidado, de tal
forma que, unidos, cada qual conservava uma certa distância do
outro, mínima, mas o suficiente para conviver sem magoar, sem
causar danos e dores uns nos outros.
Assim, suportaram-se, resistindo à longa era glacial. Sobreviveram.

O Homem = um ser social
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O homem é um animal social que vive, convive e
existe junto com os outros. A vida coletiva caracteriza a
própria existência, pois, mesmo na mais absoluta solidão,
mantemos vínculo com a realidade, por meio da memória,
da necessidade do outro ou da construção de um mundo
que imite o real.
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Diante de desafios ou no momento de decidir
o que ou como fazer alguma coisa,
exercitamos o senso moral, avaliando os
efeitos das atitudes e ações pelos princípios
do bem e do mal, do justo e do injusto, do
certo e do errado, do sadio e do doentio,
entre outros. Cada um de nós é, portanto,
agente e paciente no processo de construção
da moralidade e dos princípios éticos que
norteiam a vida, visando à convivência saudável
e positiva.



Conscientes da realidade, somos capazes
de fazer escolhas com maior clareza e
convicção, evitando preconceitos e falsas
noções. Em outras palavras, o ser humano
é capaz de criar ideias e princípios éticos
de conduta, porque tem competência e
habilidade para lidar com fatos, normas,
objetos e pessoas, num ambiente
moralmente construído.
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Iniciando a discussão...


Apresentação=

Vídeo “ÉTICA”

Fonte= www.youtube.com.br

Ética:
Pode ser entendida como o estudo sistematizado
das diversas morais, no sentido de explicitar os seus
pressupostos, ou seja, as concepções sobre o ser
humano e a existência humana que sustentam uma
determinada moral. (...) Como filosofia prática, isto
é, disciplina teórica com preocupações práticas, a
ética busca aplicar o conhecimento sobre o ser
para construir aquilo que deve ser. E, para isso, é
indispensável boa parcela de conhecimento teórico.
 A ética faz referência às reflexões e ações sobre a
Moral, portanto para os costumes, para os valores,
etc...


Moral:
Pode ser compreendida como o conjunto
de normas e condutas reconhecidas como
adequadas ao comportamento humano por
uma dada comunidade humana. A moral
estabelece princípios de vida capazes de
orientar o homem para uma determinada
ação moralmente correta (...).



CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES
ENTRE ÉTICA E MORAL:

Estabelecem regras de conduta
obrigatória aos indivíduos ou grupos.
 Têm códigos estabelecidos socialmente,
por acordos e convenções.
 Têm caráter histórico-social, ou seja,
passageiro.


REFLEXÃO:












A ética envolve um conjunto de fatores que vão desde a forma de
falar até o jeito de se vestir e agir.
A ética reflete o que há dentro de você, sua capacidade de ser e fazer
para si e para os outros.
A palavra ética é originária do termo grego êthos, que significa caráter.
Na filosofia, se define como o que é bom ao indivíduo e para a
sociedade. Embora as leis possam estabelecer alguns princípios éticos,
a essência dela reside dentro de nós.
É ético falar sobre o que pensa e, quando achar que deve discordar,
não se acanhar. No entanto, é preciso fazer isso sem causar
constrangimento ou ofender seus colegas.
É necessário que cada um de nós cultive comportamentos que
reflitam nossa essência como seres humanos.
Ser ético é demonstrar confiança e energia, conhecendo suas forças e
fraquezas.
Ser ético é exercer suas funções com zelo, competência e eficiência.
Ser ético é falar com os indivíduos, e não deles.

Compare!
Princípio Ético- Solidariedade
 Princípio Moral- Arrecadar e doar a
famílias carentes.


Princípio Ético- Honestidade
 Princípio Moral- Contar aos pais que
tirou nota baixa porque tem dificuldade
na matéria.


Vamos praticar?


Em dupla, responda às questões.

I) Explique por que é imoral ‘colar’ no
vestibular.
 II) A internet, os meios de comunicação, as
propagandas e o cinema influenciam a
maneira de agir e pensar, formando a ética
e a moral individuais. Explique essa
afirmação.


