
O puder da ética 

 

Ética? O que será a ética? Na verdade nós sabemos, mas não é comprida 
como deve ser, é um conjunto de atos falhados dos quais só gostavamos que 
fossem respeitados. 

Não devemos confundir a ética com essas leis da justiça, podemos 
considerá-la como uma espécie de justiça social. 

A ética é como um jogo. 

Conseguimos sentir-nos livres do mundo quando suamos ou corremos. 

Conseguimos ter uma liberdade inexplicável mas sentida intensamente, 
onde somos agarrados, por vezes, pelo ódio ou a amargura. E é aí que, para 
muitos, o jogo começa. 

Isso sim, é uma falha imensa, deveríamos ser tratados de igual forma, 
independentemente da cor de pele, religião ou sexualidade. 

Refiro-me a vocês, com grande clareza, não moldem um ser humano,não 
o pintem de cinza ! O ser humano possui inúmeros defeitos e um deles são os 
chamados, atos involuntários ou então sem intenção. 

A falta de ética continua presente nos dias de hoje. Não apenas em jogos, 
mas tambem em coisas simples e mínimas que nem nos apercebemos. 

Necessitamos da ética como qualquer outra coisa para a nossa vida ! 

Desejamos um mundo perfecionista mas, todos temos conciência de que 
isso nunca será possivel, portanto saliento a necessidade de conversas fluídas, 
e sem perconceito. Bem, acho que estou numa ilusaõ porque não consigo sentir 
uma pequenina esperança de que o mundo vai melhorar em muitos aspetos, 
todos eles importantes. 

Bem ou mal, justo ou injusto, certo ou errado cedem lugar ao conjunto de 
sentimentos de sobrevivência, a tal frase conhecida do “salve-se quem puder” 
ou da particularidade numa sociendade explorada, que encobre a liberdade… 

Ética é o conjunto de valores e princípios que nós usamos para decidir as 
três grendes questões da vida “Quero”, “Devo”, “Posso”. 

E, sendo a ética a ciência que estuda o comportamento humano e todas 
as suas atitudes e valores individuais perante a sociedade a que pertencemos… 

… jamais ignorem o seu valor, porque se esta existe é para ser aplicada. 


