
FILOSOFIA 7º ANO



Como fazer  coisa certa?

DESONESTIDADEEGOÍSMO



➢Como saber qual a ação é correta?

➢Escolhas

➢Critérios





➢O que é certo a ser feito?

➢Há situações que envolvem situações
amplas.

➢Pode afetar a vida de muitos.

➢Complexidade e divergências de opiniões.

1. COMO OS OUTROS FAZEM? 

ÉTICA E MORAL





MORAL

É conjunto de ações ou atitudes 

consideradas por determinado grupo como

socialmente aceitas, isto é, permitidas



MORAL

Século XVII

❖Era imoral que uma mulher 
usasse uma roupa que 
mostrasse os cotovelos.

Hoje

❖É aceitável segundo os 
parâmetros morais ocidentais.



MORAL

Sob essa perspectiva, a ação será avaliada:

✓ não apenas por critérios ideais de bem e de mal,

✓mas também por aquilo que a sociedade em que a 
ação foi realizada julga como correto, 

costumeiro, usual.



ÉTICA

É o estudo sobre os princípios que 
serviram de base para a construção da 

moral, sob seus diversos aspectos.



ÉTICA

❖Reflexão ética: 
✓ estuda como a moral se transformou  ao 

longo do tempo;
✓ Compara entre moralidade de suas 

sociedades diferentes;
✓ Qual costume ou qual julgamento é 

melhor.
✓ Distingue qual o critério usado para 

qualificar uma ação como boa/ correta/ ou 
ruim/ errada.



REFLITAComo você agiria

se ninguém pudesse enxergá-lo?

REFLITA



Ações e conduta das pessoas

LEGALIDADE

Associado às leis

✓ é permitido fazer de acordo com as regras

de determinado local;

✓Consta na lei escrita, constituições ou códigos legais

de um país. 
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1.1.Como agir quando ninguém está 

observando-o (a)



Será que boas ações são realizadas

somente pelo medo da punição,

caso alguém seja pego fazendo o mal?

REFLITA





 Platão conta a lenda de um pastor :

Como você agiria

se ninguém pudesse enxergá-lo?

Se você possuísse um anel como o de 

Giges, agiria corretamente?

Praticar uma ação errada, mesmo sabendo 

que ninguém  descobriria que foi  ela a 

autora, será que ela está sendo ética?
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Três domínios se pode avaliar uma ação:

➢O legal – ações permitidas ou não pela lei;

➢O moral – conjunto de ações que são 
consideradas aceitáveis por uma sociedade;

➢O ético – ações por si são avaliadas como 
corretas ou erradas, boas ou ruins, segundo o 
princípio escolhido.

1.2. Como optar por um critério de 

escolha?



Sob o ponto de vista legal :

➢Ninguém terá muita dúvida sobre o que 
podemos ou não fazer.

➢Basta consultar a lei e saber o que é 
permitido.

➢Isso seria variável de acordo coma 
situação.
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Qual a maneira de escolher

uma ação?



Além das leis, o critério do que é aceito 
socialmente pode ser usado:

O critério moral – escolhe-se como agir de acordo 
com o que a sociedade onde se vive aceita como 
sendo o correto.

Isso não garante uma única ação correta,

uma vez  que povos distintos têm morais diferentes.
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Qual a maneira de escolher

uma ação?



Embora o que é legal e socialmente aceito muitas
vezes sirva como base para que se decida que
curso de ação tomar;

 Nem sempre esses critérios parecem ser
suficientes para se julgar uma ação como boa ou
ruim de fato.

Como decidir , então?



 Criar uma lista de ações a serem realizadas em cada
uma das situações possíveis que acontecerem na
vida para consultar o que é correto ou não.

 Mas, as situações do mundo variam em diversos
pontos e novas questões éticas.

 O que fazer diante de uma situação que não está
prevista nessa lista?

COMO DECIDIR , ENTÃO?



❑Quando você se encontra em uma situação em que não 

sabe o que deve fazer, como você faz para decidir qual 

curso de ação vai tomar? Você leva em consideração a 

consequência da ação?

❑Ou ela deve ser avaliada independentemente dos resultados?

❑O que você acha que torna uma ação boa ou correta?

❑Que critério você usa para julgar se uma ação foi boa ou ruim?

Para Refletir



PARA FIXAR O CONTEÚDO

1.Uma lista de ações se torna impossível
porque o mundo sempre nos apresenta
situações novas, seja pela passagem do
tempo, seja pelo local em que vivemos, seja
por condições particulares de cada um.

Ainda, pela variedade de situações do
mundo, bem como pelo desafio ético que
novas tecnologias nos apresentam.



PARA FIXAR O CONTEÚDO

2. Uma vez que as leis na Alemanha nazista
legalizaram toda barbárie cometida contra os
judeus e outras minorias, o comportamento de
Oskar Schindler deve ser considerado ilegal.

Contudo, do ponto de vista ético, ele agiu
bem.

** ver distinção de legalidade e moralidade.



 Será que promover o bem do maior número de pessoas 

com suas ações é o melhor?

 Essa é uma proposta da corrente ética conhecida como 

utilitarismo.

 Um dos principais difusores – Jeremy Bentham

Defendia que o critério para as ações a serem praticadas 

por uma pessoa deveria ser

o princípio da utilidade ou da maior felicidade.
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2. UTILITARISMO: CONTANDO O BEM



À primeira vista, essa proposta parece sensata

todos querem ser felizes

❑Como saber se determinada ação proporciona a 
felicidade de outra pessoa ou mesmo a da própria 

pessoa que a pratica? 

❑É necessário entender o que Bentham quer dizer 
com o termo felicidade.



O utilitarismo pode ser  considerado uma teoria 
hedonista.

Do grego hedonê = prazer, vontade

❑Relaciona a felicidade com a busca do prazer.



HEDONISMO

➢Teoria antiga ( séc. IV a.C.);

➢Coloca o prazer como supremo bem;que se
deve buscar em todas as situações da vida.

➢A felicidade só poderia ser alcançada pela
experiência do prazer.

➢A dor deveria ser evitada a todo custo ( causa
de infelicidade e de todos os males humanos).



UTILITARISMO

➢Defende que todas as ações
humanas são comandadas pela
busca do prazer e pela fuga da
dor.

➢Diferencia-se de uma 
perspectiva

➢egoísta do hedonismo por 
abordar 

não somente a felicidade do 

indivíduo que exerce uma 

determinada ação, mas o maior 

número de pessoas envolvidas.

Diante de um dilema ético, 

um utilitarista optará pela 

alternativa que tornará o 

maior número de pessoas 

felizes



BENTHAM AFIRMA QUE:

Prefere o termo princípio da maior felicidade
exatamente por demonstrar a consideração pela
coletividade, ou por um grande número de
pessoas em detrimento de uma única ou de um
grupo menor de pessoas.

Para um utilitarista:

o critério para que se possa decidir qual ação
tomar em um momento de dúvida baseia-se em um
cálculo da consequência das próprias ações.



Para ilustrar a aplicação do utilitarismo:

Qual sabor de sorvete comprar?
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Em contraposição ao utilitarismo, há outra teoria 
ética que defende

As ações humanas não devem ser avaliadas com 
base em suas consequências,

Mas sim 

com base nos valores e nas qualidades

que são demonstrados ao escolhê-las.

3.Ética das virtudes: 

como se tornar uma pessoa boa



3.ÉTICA DAS VIRTUDES: 
COMO SE TORNAR UMA PESSOA BOA

Será que os super-heróis 

são admirados apenas 

pelos seu superpoderes?

Os super-vilões 

também possuem 

superpoderes e não 

são muito bem vistos.
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 Talvez o que se admire nessas personagens não 
sejam os seus superpoderes

Mas a forma como eles se utilizam deles.

As ações dos super-heróis são consideradas 
boas porque são exemplos de determinadas 

características que se deve possuir.



➢É uma das correntes de pensamento mais antigas
da história ocidental;

➢Seu maior autor o filósofo Aristóteles;

➢Nessa teoria, o que está em jogo não é a
consequência das ações, mas o caráter que o
indivíduo que as pratica demonstra nas suas
escolhas.

ÉTICA DAS VIRTUDES



Para Aristóteles, existe uma série de características que 
são consideradas louváveis, ou admiráveis, tais como:

➢ Justiça;

➢ Coragem;

➢ Amizade;

➢ Altruísmo;

➢ Honestidade...

➢ Estas são as virtudes, ou seja, qualidades que 
todos os seres humanos deveriam ter, que são 
exemplares para todos.



Em contrapartida, existem características ruins, que 
indicam caráter ruim, tais como:

➢ egoísmo;

➢ cobiça; 

➢ desonestidade, 

➢ covardia; ...

Seriam entendidas como vícios, isto é, prejudiciais às 
pessoas.

Uma ação será considerada boa ou má de acordo 
coma as influências de caráter que a pessoa levou em 
consideração ao escolhê-la.
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3.1. VIRTUDE E VÍCIOS: 
TUDO É UMA QUESTÃO DE MEDIDA

➢Somente quando o agente está livre para tomar
suas próprias decisões é que elas podem ganhar
um caráter ético, seja de virtude ou vício.

➢Saber decidir que curso de ação tomar em
determinada situação é uma habilidade
fundamental para se agir eticamente.

➢Essa habilidade é chamada por Aristóteles de
phrónesis – em grego, prudência ou
discernimento.
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Aristóteles afirma:

✓Nenhum ser humano já nasce com características virtuosas 
ou sabendo decidir.

✓A construção da ética pessoal se dá com o passar dos anos.

Em parte,                                  Em parte,

pela influência  da criação.                    pela cultura.

Mas como desenvolver a phrónesis

A phrónesis é um saber prático que se 

desenvolve ao longo dos anos a partir das 

escolhas de um indivíduo que moldam seu 

caráter.



➢Tal como a capacidade de decisão, as virtudes
também seriam desenvolvidas com o passar do
tempo, através da vivência de situações e da
prática, segundo Aristóteles.



➢Segundo Aristóteles, 

✓ a virtude seria um meio termo, uma 
proporção adequada das qualidades de um 
ser humano,

✓O vício se configura em um exagero de certas 
características nas ações praticadas por 
alguém.

COMO DIFERENCIAR UM VÍCIO DE UMA 

VIRTUDE?
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ARISTÓTELES EXEMPLIFICA ALGUMAS VIRTUDES 

E OS VÍCIOS A ELAS RELACIONADOS:

Vício por falta Virtude Vício por excesso

Covardia Coragem Temeridade (ser 

imprudente frente ao 

perigo)

Avareza ou egoísmo Generosidade Esbanjamento

Apatia (não se importar 

com as coisas)

Paciência Irritabilidade

Falta de ambição Ambição prudente Ambição desmedida



➢A ética das virtudes de Aristóteles apresenta uma
proposta ética que é também uma forma de
desenvolvimento humano.

➢As ações são boas à medida que tornam as pessoas
seres humanos melhores.

➢Saber identificar o meio termo correto para atingir a
virtude não é uma tarefa simples.

➢Consiste justamente em uma em uma das grande 
qualidades dessa forma de pensar: 

➢Ele abre espaço para erro, pois compreende que ele 
faz parte do processo de formação do ser humano 
ético.



4. A ÉTICA KANTIANA: O BEM É 
INVARIÁVEL

Ética utilitarista Ética das virtudes

A avaliação de 

determinada ação varia 

de acordo com a 

situação



AVALIAÇÃO DE UMA AÇÃO É INVARIÁVEL –
INDEPENDENTE DO CONTEXTO

 Ética proposta por Kant (1724 – 1804) 

➢Baseia-se na ideias de que as ações são corretas ou
erradas por si mesmas, independentemente das
consequências ou das intenções por detrás delas.

➢De acordo com essa teoria, o ideal seria criar aquela
lista que reunisse todas as situações possíveis,
indicando as atitudes corretas e incorretas a serem
tomadas em cada uma delas.



 Kant sabia que essa lista é algo impossível de fazer;

 Criou uma regra que seria o princípio fundamental da ética –
permitiria a uma pessoa perceber quais ações devem ou não ser
praticadas.

Uma ação só será considerada boa se, a partir do exemplo dela, 
for possível criar uma lei que seja válida para todos os 

casos.

“Age como se a máxima de tua ação devesse  tornar-se,

através da tua vontade, uma lei universal.”



ÉTICA KANTIANA

Para Kant:

 como seres racionais, todas as pessoas possuem uma 
dignidade natural

Merecem o mesmo respeito

Merecem ser tratadas da mesma forma.

 existe uma única lei, que deve ser o critério de
avaliação em toda decisão que se toma.



ÉTICA KANTIANA

 Fornece um método para avaliar as ações que é
independente do agente (quem a pratica) ou da situação
(contexto).

 Não há situações em que uma mesma ação seja permitida
e em outras não.

Na medida em que Kant considera que todos os seres 

humanos são racionais, todos teriam a mesma capacidade 

de criar uma lei.

Esta deve ser universal, isto, é válida em todos os casos, 

para todas as pessoas.

Todos concordariam com a mesma lei.



4.1. SÓ EXISTE UMA BOA 
INTENÇÃO

 Toda teoria ética tem como pano de fundo uma concepção 
do ser humano.

É guiado pelo prazer e pela dor

É fruto dos hábitos que pratica

A racionalidade humana permite que 

as pessoas sejam livres

Utilitarismo

Aristóteles

Kant



KANT, PARA EXPLICAR MELHOR 
O QUE É LIBERDADE:

Vem do grego hetero = diferente

Nomos = lei

Agir com base numa escolha feita por 

motivos exteriores ou externos ao 

indivíduo.

Heteronomia

Autonomia

Do grego auto = de si mesmo
Seria a capacidade de criar leis para si próprio.

Uma pessoa é autônoma na medida que é 

capaz de decidir  por si  o que quer fazer.
Quando se faz uma escolha, escolhe-se com 

autonomia, decide-se fazer algo por fazer algo; 

a ação adquire uma finalidade em si mesma.



ÉTICA KANTIANA

Para Kant:

 As consequências das ações humanas não importam na
avaliação moral, como é o caso do utilitarismo.

 As ações humanas são heteronômicas – exteriores à ação.

 Só se age de forma autônoma quando se pratica uma
ação por ela mesma – levar em conta as
consequências.



Para  Kant, alguém se torna verdadeiramente 

livre quando se torna capaz de seguir uma 

regra que criou para se reger, seja qual for a 

situação em que estiver.

Um ser é livre quando é capaz de identificar de 

forma autônoma, ou seja, através de seu 

próprio raciocínio, a forma correta de agir. 



 Só há um único motivo que tornaria uma ação 
verdadeiramente boa:

o fato dela ter sido escolhida pelo seu 

autor com autonomia.



5. MUITAS ESCOLHAS, MUITAS 
POSSIBILIDADES

Qual seria o melhor critério para decidir quais as ações 
são boas e quais são más?

 A variedade e as transformações do mundo sempre
estabelecem novas possibilidades de agir, de conhecer
novas maneiras de fazer.

✓Mas será válido que se coloque em prática tudo
aquilo que se é capaz de fazer?

✓A ética, como um teoria de ação, não avalia a
capacidade, mas sim se determinada ação é ou
não apropriada.



Novas tecnologias colocam as pessoas diante
de novas situações: como agir na Internet?

E quanto às novas tecnologias e as
descobertas da ciência: será que é correto
criar um clone? Ou escolher os genes de um
bebê?

 Todas essas situações estabelecem novas
perguntas para o campo da ética.



 A reflexão ética sobre todas as decisões e ações
de uma pessoa, podem ter repercussões
grandiosas.

 A ética é um domínio que permeia toda e
qualquer ação que se pratica.

 Por isso, deve sempre embasar as reflexões que
antecedem as ações humanas, pois estas
exercem impacto sobre aquele que a comete,
sobre os indivíduos e seres vivos à sua volta, e
até sobre as instituições, os ambientes e as
comunidades distantes.



Todas as questões que rodeiam o 
mundo e a rotina das pessoas são de 
extrema importância para a sociedade 

e,  consequentemente, tornam-se 
campo fértil para as reflexões e para o 
estudo da ética, que se centra, enfim, 
na busca pela certeza de como agir 

para melhorar o mundo.


