SUMÁRIO DE ÉTICA

Ética a partir do grego significa conduta ou comportamento (individual).
Etiqueta significa pequena ética e se refere a comportamentos considerados convenientes em situações específicas.
Política também do grego (polis + ethica) se refere ao comportamento coletivo.
Desta forma o estudo da Ética é a busca livre e individual da melhor conduta para si.
Pode-se provar que julgar e condenar o comportamento de outros não apresenta sustentação lógica. No entanto, podemos
analisar tais comportamentos e agirmos em conformidade com tais análises.
É um princípio e uma constatação que todos os seres humanos (inclusive eu e você) visam, por meio de suas condutas,
essencial e fundamentalmente a Felicidade. Todos os desejos humanos a rigor objetivam alcançá-la.
O Fundamento da Ética é bastante simples: 'O essencial da Ética é fazer o Bem.'
Fazer o Bem ao outro; ser útil ao outro, é necessidade interior inconsciente do ser humano, estabelecida por processo
evolucionário. (Ao longo das eras os indivíduos mal quistos tendem a ser descartados. Este é um conhecimento oriundo do
Darwinismo Comportamental.) Cumprida satisfatoriamente esta necessidade, o indivíduo sente-se bem. Não cumprida, sentese mal.
O ser humano em si muda pouco ao longo dos séculos. As principais orientações éticas da atualidade são:
ARISTÓTELES. Propõe a Ética baseada em Virtudes. Virtudes são habilidades a serem desenvolvidas pela repetição de ações.
As principais podem ser consideradas: A Prudência (Pensar antes de falar e agir). A Temperança (Buscar o meio termo justo e
bom em todas as ações). A Fortaleza (Agir ou não agir em conformidade com o Bem; Persistência). A Justiça (Promover a
retribuição proporcional de Bens; o Equilíbrio). A Amizade (Amar).
JOHN STUART MILL. Ético é procurar promover o maior Bem e a maior Felicidade para o maior número de pessoas. Se o
Bem é maior, a ação é mais Ética. Se o Bem é maior para um maior número de pessoas, a atitude é ainda mais Ética.
IMMANUEL KANT. Ninguém deve ser tratado como um simples meio, mas sempre como um fim. Ninguém deve ser
considerado como uma peça ou uma ferramenta, mas sempre como um ser humano. Mentir a ele, manipulá-lo ou coagi-lo é
desrespeitar a dignidade humana.
JESUS. Procurar fazer aos outros, o que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos, caso nos encontrássemos em situação
análoga. A base segura para sabermos o que é bom, ou seja, o melhor dos critérios é observarmos o que nós mesmos
consideramos bom.
Sócrates nos indica porque não agimos sempre eticamente. Os erros se devem à ignorância; à falta de conhecimento. Não basta
ter a 'notícia' do que é certo ou errado. Conhecimento envolve a interiorização no ser, de que uma determinada linha de ação é
realmente benéfica a ele. Envolve olhar para si mesmo; auto conhecer-se. Saber que ser bom é bom.
Pela filosofia oriental, buscar ser ético não se restringe apenas em procurar agir bem, mas também procurar pensar bem e falar
bem. Bons pensamentos geram boas palavras e bons sentimentos. Boas palavras e bons sentimentos geram boas ações.
Exercitar a melhor conduta para si; ser Ético; gera Felicidade, Autorealização e Desenvolvimento. Ocasiona excelentes
resultados para o próprio indivíduo. Desta forma fazer o Bem é um Consequencialismo Esclarecido.
'A meta de todos nós é a de que nossas ações terminem por corresponder aos nossos ideais.' Paulo Freire.
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