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Ética é uma palavra de origem grega (ethos) que significa comportamento do ser, caráter, e que trata da relação que se tem com
o outro.
No convívio escolar nos deparamos com várias situações, entre elas, as diferentes posturas pessoais assumidas, tanto por
professores como por alunos no cotidiano escolar. Observa-se a expressão da diversidade de idéias e modos de comunicação em
sites, como nos blogs pessoais e das pichações nas paredes.
Os reflexos dessa relação de “amor e ódio” estão cada vez mais presentes nas redes sociais. As comunidades de alunos que
odeiam seus professores se multiplicam. Este relacionamento, no entanto, passou por mudanças. Quando na antiguidade os
discípulos tinham uma relação de respeito para com seus mestres, hoje houve uma “banalização” desta relação. É o que acredita
o professor de Marketing, da Universidade de Fortaleza, Flamarion Pelúcio, que desqualificou a criação destas comunidades
alegando que elas não contribuem para a melhoria da relação, ao contrário, só atrapalham. “Estas comunidades exacerbam esse
processo de banalização. Não é o fórum adequado para você criticar um professor. Na internet algumas pessoas se escondem
atrás do anonimato e por isso eu desclassifico este tipo de prática”, completou.
Observe nas imagens a seguir que
existem mais de 1000 comunidades
brasileiras com o tema de “amo
professor” e também com
“odeio
de
comunidades
professor”
em
relacionamentos da internet, com
membros que chegam a mais de 13.000
pessoas.
- Diante deste quadro, o que faz as
pessoas pensarem tão diferentes, terem
reações inusitadas diante do processo
educacional. Observe a quantidade de
participantes de cada comunidade?
- Que postura você considera a mais
adequada?
- Concorda com a possibilidade das
pessoas postarem suas idéias positivas e
pejorativas na internet?
- Você denunciaria um professor ou um
colega?

Exercícios
Assinale, com V ou F as frases seguintes
que considere verdadeiras ou falsas.
( ) A ética e a moral referem-se ambas aos
atos humanos, considerando as normas e
os valores, isto é, preocupando-se com o
que eles devem ser e não com o que
efetivamente são.
( ) A moral tem mais a ver com os
costumes e as normas especificas duma
sociedade, enquanto que a ética é
considerada uma reflexão de princípios que
servem de base à moral.
( ) A pessoa realiza-se independentemente
da relação com os outros.
( ) A liberdade tem como conseqüência a
responsabilidade e a sanção.
( ) No âmbito da moralidade, devemos
tratar as pessoas como coisas, pois elas são
apenas meros instrumentos para alcançar
os nossos fins.
( ) Quando sou coagido por outrem a
realizar uma determinada ação, um roubo,
por
exemplo,
não
posso
ser
responsabilizado pelas consequências sobre
terceiros.
( ) Há homens que agem incorretamente e
dizem
não
manifestar
qualquer
arrependimento ou remorso pelos atos
maus praticados. Homens tais não são
dotados de consciência moral.
“Se na vida real, um indivíduo concreto enfrenta uma determinada situação, deverá resolver por si mesmo, com a
ajuda de uma norma que reconhece e aceita intimamente, o problema de como agir de maneira a que a sua ação
possa ser boa, isto é, moralmente valiosa. Será inútil recorrer à ética com a esperança de encontrar nela uma norma
de ação para cada situação concreta. A ética poderá dizer-lhe, em geral, o que é um comportamento pautado por
normas ou em que consiste o fim – o bem – visado pelo comportamento moral.”
1. Com base no texto, distinga ética de moral.
2. Defina a função social da moral.
“As minhas ações não são indiferentes. Impõe-se-lhes uma regra (...) Não devo cometer uma fraude neste exame.
Mas se me é útil? Não importa é proibido! Mas ninguém o saberá. Não importa à mesma , é injusto e desleal, e se o
fizesse, no fundo de mim mesmo censurar-me-ia e teria vergonha.” (Madinier)
1. Analise o texto e faça um comentário usando os conceitos de consciência moral, dever, remorso e premio.
haverá uma comunidade política que aplique de uma forma eficiente todos os princípios éticos?
(a) Responda a esta questão identificando as características que uma comunidade deste tipo deveria possuir.
(b) Que iniciativas têm sido adaptados pela comunidade política internacional para que a humanidade seja cada vez
mais feliz?

