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• Ethos: costume, 
propriedade do 
caráter.

• Mos, Mores: 
costumes.

• Atemporal ou 
temporal?



• S. Tomás de Aquino (séc.XII): 
Ética como confiança em 
universo ordenado.

• Aristóteles (séc. IV aC): Não 
há excelência moral sem 
discernimento. Coerção x 
convicção, consenso e 
punição

• “Deuses contemplam as Leis 

do Universo: homem também 

pode fazê-lo, e isso é o que 

mais o aproxima dos Deuses.”



Ética como 
caráter e 
civilidade.

Caráter: 

grego       
Kharakter:

marca 

gravada, 

sulcada. 



Platão (séc.V-IV aC) 
e Mito de Giges: o 
anel e o “pacto 
social”.



Jeremy Bentham (séc. XVIII -
XIX):

Ética utilitarista: aprovação ou 
desaprovação da conduta por 
sua tendência a aumentar ou 
diminuir bem estar social.

Robinson Crusoé (Daniel Defoe, 
séc. XVII-XVIII): ético ou não?

Conto Zen do mosteiro 
reconstruído.



Kant (séc. XVIII): “Age 

sempre de tal forma que 

a máxima da tua ação 

possa ser elevada a Lei 

Universal.”

(Máxima do Imperativo 

Categórico)



• Platão: “É melhor sofrer uma 
injustiça do que cometê-la.”

• René Descartes (séc. XVII): Ética é 
própria das almas fortes, capazes 
de educar as paixões na obediência 
a princípios.

• Mitologia grega: Minotauro x 
Centauro



Consciência humana x consciência animal:

MEDO DESEJO

DEVER



Baruch Spinoza (séc.XVII): 
Homem e Deus são seres 
diferentes em potência, 
mas não em natureza.

Max Weber (séc. XIX – XX): 
Morte da ética atemporal: 
obediência só ao que está 
escrito. Ética é o que se 
deve fazer porque somos 
humanos.

Michel Foucault (séc. XX): 
ética no passado era 
Ascese; hoje é Código.



• Friedrich Nietzsche (séc. 
XIX): inutilidade das 
máximas sentimentalistas. 
“Onde encontro um ser 
mortal, encontro Vontade de 
Poder.” 

• Negar poder é fazer culto à
debilidade. Compreender 
poder humano como poder 
ser, fazer, transformar: 
nobreza.

• Códigos de ética sem códigos 
de nobreza (honra) são 
inúteis.



• Orfismo (Grécia): 
banalizar ou sacralizar 
vida.

• Confucionismo: Decretos 
do Céu, ritos da vida.

“Uma coisa me preocupa: 
incapacidade de, quando
me é dito o que é correto, 
tomar uma atitude.”



Educação: eduzir.

Helena Blavatsky
(sec. XIX): “Honrai as 
verdades com a 
prática.”

Jorge Angel Livraga
(séc. XX): “O Homem 
não vive do que 
come, mas do que 
assimila”

Eduzir valores: atuar 
sobre as causas do 
mal.



Melhor coisa que 
podemos fazer pelos 
que amamos: crescer 
como seres humanos.

Evitar ideias que 
institucionalizam 

descrença no homem 
e na vida.
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O céu já fez sua parte pelo mundo: 

já está estrelado...
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