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CRPITULO 5 - ETICR E HUMRNITUOE NO CUIOROO DO 10050 

Fernando Pereira & Maria Jose Gomes & Ana Galviio 

Imaginemos urn barco de papel sulcando 0 oceano imenso em direc;:ao 
a portos desejados. Imaginemos que esse barco de papel e urn ser 
humane e que 0 oceano imenso e a sua vida. Todo 0 ser humano carece 
de referenciais normativos que a cada momento 0 ajudem a encontrar os 
rumos certos da sua vida. A etica e urn desses referenciais normativos, 
emparelhando com 0 direito, a cultura e a religiao na aferic;:ao da conduta 
dos individuos. Estes referenciais normativos sao todos igualmente 
importantes e incumbe ao individuo a tarefa de os interiorizar e aplicar 
nas suas praticas quotidianas. Todos estes referenciais emanam da 
interac;:ao social e da estrutura social, facto que lhes confere coerencia 
e complementaridade, no entanto, tambem e verdade que podem 
entrar em contradic;:ao, como por exemplo: nao visitar urn familiar 
institucionalizado e censuravel do ponto de vista etico, cultural e religioso 
mas nao e ilegal. A etica deve entao ser vista como mais urn referencial 
normativo da conduta humana nem mais nem menos importante que 
outros referenciais normativos. A etica, to davia, suplanta os outros 
referenciais normativos pela sua universalidade e, tambem por isso, e de 
valor inestimavel para a humanidade. 


