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Resumo
A Ética é a ciência que objetiva estudar os juízos de aprovação ou não das condutas e vontades humanas, determinando
critérios, dos quais como vontade e conduta operam, se distinguem, se relacionam, qual a finalidade, suas relações de
valor. Considerando a ética individual a forma como os sujeitos se posicionam eticamente diante da sociedade, o
presente estudo objetiva, brevemente, conceituar ética, ética individual e delimitar sua importância na sociedade. Para
tal, utilizou-se de pesquisa bibliográfica. Os resultados e discussões foram dispostos em dois tópicos, dos quais: Ética,
conceito e Ética individual e sua importância, e as conclusões nas considerações finais.
Palavras-chave: Ética; Ética individual; Sociedade.

Abstract
Ethics is the science that aims to study the judgments of approval or not of human conduct and will, determining criteria,
from which how will and conduct operate, are distinguished, related, what is the purpose, their value relationships.
Considering individual ethics as the way subjects ethically position themselves before society, the present study aims,
briefly, to conceptualize ethics, individual ethics and to delimit their importance in society. To this end, a bibliographic
research was used. The results and discussions were arranged in two topics, of which: Ethics, concept and individual
Ethics and its importance, and the conclusions in the final considerations.
Keywords: Ethics; Individual ethics; Society.
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1. Introdução
A Ética é a ciência que tem como objeto de estudo os juízos de aprovação ou não das condutas e vontade humanas,
dispondo-se a determinar alguns critérios como vontade e conduta operam, se distinguem, se relacionam, qual a finalidade, suas
relações de valor, dentre outros aspectos.
Nesse contexto, considera-se a ética individual, a forma pela qual os sujeitos se posicionam eticamente ou não diante
de problemáticas e da sociedade.
Nessa perspectiva, o presente estudo objetiva, brevemente, conceituar ética, ética individual e delimitar sua importância
na sociedade. Para tal, utilizou-se de pesquisa bibliográfica, conforme concepção de Gil (2008).

2. Ética, Conceito
Figueiredo (2008) afirma que as discussões a respeito de ética necessitam abarcar as origens do termo e seus significados
para que sejam, de fato, compreendidas uma vez que das origens surgem as ambiguidades de conceitos e significados. A palavra
ethos expressa o existir do mundo grego que permanece na cultura atual. A palavra grega possui duas grafias que geram
significados distintos e diversos que, ao longo do tempo, perderam o conceito original distanciando-se da raiz significativa.
Porém, os principais significados da primeira grafia (êthos) são: “morada ou abrigo” – no sentido de proteção; “modo de ser ou
caráter”, de significância aristotélica, mais usado na tradição filosófica do ocidente. Nesse contexto, o ético compreende as
disposições do homem na vida e sociedade, seu caráter, seus costumes e sua moral, ou forma de visa; e para simplificar o
entendimento, define-se ética como palavra derivada do grego que significa modo de ser ou caráter.
A segunda grafia (éthos) significa hábitos e costumes, sendo esse de caráter social (hábitos, costumes, tradição).
Compreendem atos concretos e reais através dos quais os indivíduos realizam seus projetos de vida, formando seu caráter moral
mediante as decisões individuais na vida e, pela força das tradições, as sociedades são formadas. Nessa perspectiva ethos é o
caráter impresso no indivíduo, através dos hábitos, que geram as tradições pelas quais as sociedades são formadas (Figueiredo,
2008).
A concepção clássica e a moderna conceituam ética como disciplina ou ciência que se ocupa dos atos morais e dos
hábitos na significância de virtudes e vícios (Aranguren, 1972 apud Figueiredo, 2008).

A ética estuda as relações entre o indivíduo e o contexto em que está situado. Ou seja, entre o que é individualizado e o
mundo a sua volta [mundo moral]. Procura enunciar e explicar as regras [sobre as quais se fundamenta a ação humana
ou razão pela qual se deve fazer algo], normas, leis e princípios que regem os fenômenos éticos. São fenômenos éticos
todos os acontecimentos que ocorrem nas relações entre o indivíduo e o seu contexto (Korte, 1999, p. 64 -115 apud
Figueiredo, 2008, p. 4)
.
Cubelles (2002 apud Figueiredo) afirma que ética filosófica é uma metalinguagem que compreende a práxis humana,
buscando as razões dos atos e considerando os valores morais de determinada sociedade.
Enquanto disciplina teórica, a ética estuda os códigos de valores determinantes para comportamento e influenciadores
em tomadas de decisões em contextos específicos. Tais códigos compreendem um conjunto consensual de princípios morais,
determinantes para atitudes ou não de acordo com o que é considerado bom ou ruim, por determinadas sociedades (Almeida,
2007).

3. Ética Individual e sua Importância
O comportamento ético acontece em três níveis que são, o individual, organizacional e cultural. A nível individual
muitos são os estudos realizados a fim de explicar a postura ética a partir de algumas características individuais como o gênero
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(Deshpande, 1997; Elm et al., 2001; Luthar et al., 1997; McDaniel et al., 2001 apud Almeida, 2007), a idade (Ruegger, King,
1992; Vitell et al., 1991 apud Almeida, 2007), o grau de instrução (Deshpande, 1997; Elm et al., 2001 apud Almeida, 2007), as
orientações filosóficas (Cherry & Frederich, 2000; Deconinck & Lewis, 1997; Singhapakdi et al., 1999 apud Almeida, 2007) ou
os valores morais (Agle et al., 1999; Carlson et al., 2002; Glover et al., 1997; Ray & Pauli, 2002 apud Almeida, 2007). Sendo
assim, pode-se afirmar que diversos fatores influenciam a ética individual e o comportamento particular diante da sociedade e
nas comunidades.
Autores afirmam que o ambiente pode interferir no comportamento individual, influenciado pela opinião pública acerca
da decisão tomada ou pelo nível hierárquico (posição ocupada pelo indivíduo), definindo assim, o caráter situacional do
comportamento ético (Almeida, 2007).
A ética individual é influenciada por fatores socioculturais. Hofstede (1980 apud Almeida, 2007) argumenta que cada
pessoa possui uma bagagem mental constituída por componentes da cultura nacional a qual está inserido, primeiramente
transmitido pela família, depois escola, e depois pelo local de trabalho, o que permite manter a ordem social e tornar os
comportamentos individuais previsíveis.
Whitaker (Crasp, 2008, s.p.) afirma que “Pessoa Ética é a que aplica a inteligência na procura da verdade e a vontade
na busca do bem com liberdade em todas as circunstâncias”. Tal definição abarca o uso de faculdades mentais e ação próprias,
buscando sempre a verdade e o bem (filosofia), pressupondo a liberdade de agir dos sujeitos.
André (2006, s.p. apud Crasp, 2008, s.p.) aplica o conceito mais analítico e sistêmico, onde afirma que a “Ética é um
modelo analítico que o ser humano aplica de forma continua e consistente em todos nossos processos decisórios”.
A ética individual é um conceito inacabado uma vez que não existe isolamento desse conceito em relação a sociedade
na qual o indivíduo está inserido, pois aquela é influenciada pelas diversas comunidades da sociedade; escola, igreja, família,
profissão, universo, etc.; e o comportamento ético implica em aprender conceitos morais e as expectativas de comportamento
social, internalizar para aplicar consistentemente de forma individual (Crasp, 2008).
Na sociedade, as relações se alternam e se reproduzem de diversas formas (autoritárias ou liberais, possíveis ou
impossíveis, aprovadas ou não), acontecendo imersas numa cultura ambivalente que fomenta conflitos e destrói certezas. Nessa
perspectiva, o agir individual exige definições constantes, o que faz da ética individual extremamente importante no que concerne
seu conceito de juízos universalmente válidos de busca por justiça, pelo bem individual e comum e por verdade (Agosto, 2008).

4. Considerações Finais
Diante os conceitos de ética como disciplina ou ciência que se ocupa dos atos morais e dos hábitos na significância de
virtudes e vícios assim como dos aspectos que delimitam a ética individual, é afirmativo que essa possui papel importante nas
relações sociais, como atitudes que buscam a justiças, o bem e a verdade.
Independente do século a ética é atemporal, marcando assim as relações e o agir humano.
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