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INTRODUÇÃO 
 
    O estudo da ética talvez tenha se iniciado com filósofos 
gregos há 25 séculos. Hoje em dia, seu campo de atuação ultrapassa os limites da 
filosofia e inúmeros outros pesquisadores do conhecimento dedicam-se ao seu estudo. 
Sociólogos, psicólogos, biólogos, advogados e muitos outros profissionais desenvolvem 
trabalhos no campo da ética. 
 
    Ao iniciar um trabalho que envolve a ética como objeto 
de estudo, consideramos importante, como ponto de partida, estudar o conceito de 
ética, estabelecendo seu campo de aplicação e fazendo uma pequena abordagem das 
doutrinas éticas que consideramos mais importantes para o nosso trabalho. 
 
PALAVRAS CHAVE: Ética, Estudo, Pesquisa, Conhecimento 
 
 
ABSTRACT 
    Perhaps the study of the ethics it has if initiated with 
Greek philosophers it has 25 centuries. Nowadays, its field of performance exceeds the 
limits of the philosophy and innumerable other researchers of the knowledge dedicate 
its study to it. Sociologists, psychologists, biologists, lawyers and many other 
professionals develop works in the field of the ethics. 
 
    When initiating a work that involves the ethics as study 
object, we consider important, as starting point, studying the ethics concept, 
establishing its field of application and making a small boarding of the ethical doctrines 
that we consider more important for our work 
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DEFINIÇÃO DE ÉTICA: 
 
    Etimologicamente a palavra ética (ethos) é uma 
transliteração de dois vocábulos gregos:  (ethos) que significa morada do homem, 
morada do animal: covil, caverna,  (ethos) que dá o sentido de abrigo protetor, o 
homem encontra um estilo de vida e de ação no espaço do mundo. Acostuma-se com 
sua morada. Daí vem o costume, mas esta morada é passível de perfectilidade, de 
aperfeiçoamento. 
 
    O outro vocábulo  (ethos), significa comportamento 
que resulta de um repetir os mesmo atos – uma constante que manifesta o costume, o 
ato do indivíduo – tem-se aí o hábito.  
 
    Tanto costume, quanto hábito são construídos. Estes dois 
vocábulos levam-nos a perceber que o espaço ético humano instaura-se no reino da 
contingência (isto é, naquilo possível, naquilo que pode ser necessário, ou naquilo livre 
e imprevisível, porque dá-se dentro de possibilidades e probabilidades); enquanto que, 
a natureza está no domínio da necessidade, porque ela é necessidade dada, sempre a 
sucessão do mesmo. 
 
    O mundo do ethos, da ética, começa a surgir, no mundo 
antigo, segundo o modelo do cosmos ou da ordem da natureza (modelo do cosmos = 
cosmocêntrico). Esta ética inicial concebida no modelo cósmico presidiu os primeiros 
ensaios pré-socráticos de uma ciência do ethos. 
 
    E assim o termo ética derivado do grego ethos 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. 
 
    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 seus grupos.  
 
    Cada sociedade e cada grupo possuem seus próprios 
códigos de ética. Num país, por exemplo, sacrificar animais para pesquisa científica 
pode ser ético. Em outro país, esta atitude pode desrespeitar os princípios éticos 
estabelecidos. Aproveitando o exemplo, a ética na área de pesquisas biológicas é 
denominada bioética. 
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    Além dos princípios gerais que norteiam o bom 
funcionamento social, existe também a ética de determinados grupos ou locais 
específicos. Neste sentido, podemos citar: ética médica, ética de trabalho, ética 
empresarial, ética educacional, ética nos esportes, ética jornalística, ética na política, 
etc. 
    A ética é uma característica inerente a toda ação humana 
e, por esta razão, é um elemento vital na produção da realidade social. Todo homem 
possui um senso ético, uma espécie de "consciência moral", estando constantemente 
avaliando e julgando suas ações para saber se são boas ou más, certas ou erradas, 
justas ou injustas. 
 
    Existem sempre comportamentos humanos classificáveis 
sob a ótica do certo e errado, do bem e do mal. Embora relacionadas com o agir 
individual, essas classificações sempre têm relação com as matrizes culturais que 
prevalecem em determinadas sociedades e contextos históricos. 
 
    Uma pessoa que não segue a ética da sociedade a qual 
pertence é chamado de antiético, assim como o ato praticado.  
 
    Desta forma a ética está relacionada à opção, ao desejo 
de realizar a vida, mantendo com os outros relações justas e aceitáveis. Via de regra 
está fundamentada nas idéias de bem e virtude, enquanto valores perseguidos por 
todo ser humano e cujo alcance se traduz numa existência plena e feliz. 
 
    Temos assim "A ética é daquelas coisas que todo mundo 
sabe o que são, mas que não são fáceis de explicar, quando alguém pergunta".1  
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 
    A via ética é ligada diretamente ao princípio fundamental 
da busca da Verdade. Assim sendo, a conduta ética deve ser praticada em conjunto 
com a busca da verdade. Em outros termos, a Ética e a Verdade estão intimamente 
ligadas e constituem um duplo objetivo na vida maçônica. 
 
    Um ideal ético herdado da tradição platônica e pitagórica, 
na qual a busca da verdade não está separada do comportamento direcionado à 
prática do bem, assim como a conduta voltada para o bem não está separada da busca 
da verdade. 
    Sob este ponto de vista, não se pode imaginar uma 
pessoa que somente se comporte de maneira correta ou que esteja apenas voltado 
para a busca da verdade. No primeiro caso, ele seria apenas uma pessoa de bons 
costumes, mas não completaria o ideal maçônico da busca da verdade; no segundo 

                                                           
1 VALLS, Álvaro LM. O que é ética. 7a edição Ed.Brasiliense, 1993, p.7 
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caso, embora estimulado para a busca da verdade e praticando os bons costumes, não 
perseguisse o objetivo de viver pela virtude, objetivo principal da vida maçônica. 
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