
ÉTICA EM PENSAMENTOS – REFLITA A RESPEITO  
 

 
Ética é a concepção dos princípios que eu escolho, Moral é a sua 
prática.  
Mário Sérgio Cortella – Filósofo 

 
Sempre é hora de fazer o que é certo.  
Martin Luther King - Líder pacifista americano 

 
De tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se o poder 
nas mãos dos maus, o homem chega a rir-se da honra, desanimar-
se de justiça e ter vergonha de ser honesto. 
Rui Barbosa – Político 

 
Pessoas que ampliam os limites da ética são especiais e são as 
que fazem a diferença na empresa de hoje.  
Luíz Marins – Conferencista 

 
O que mais preocupa não é nem o grito dos violentos, dos 
corruptos, dos desonestos, dos sem-caráter, dos sem-ética. O que 
mais preocupa é o silêncio dos bons. 
Martin Luther King – Pastor 

 
Chamamos de Ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem 
quando todos estão olhando. O conjunto de coisas que as pessoas 
fazem quando ninguém está olhando chamamos de Caráter.  
Oscar Wilde – Escritor 

 
Nem a arte nem a literatura têm de nos dar lições de moral. Somos 
nós que temos de nos salvar, e isso só é possível com uma postura 
de cidadania ética, ainda que isto possa soar antigo e anacrônico. 
José Saramago – Escritor 

 
A formação ética de uma pessoa depende de certos fatores e muito, 
especialmente, do cultivo que faça de suas qualidades morais e 
sensíveis.  
Carlos Bernardo González Pecotche – Escritor 

 
Evidencie suas qualidades com trabalho ético, honesto, 
comprometido, sendo realmente profissional. 
Mônicka Christi - Pedagoga 

 
Para tomarmos as melhores decisões profissionais é preciso 
começarmos a pensar de forma ética. 
Robert Solomon – Filósofo 
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A consciência é o melhor livro de moral e o que menos se consulta. 
Blaise Pascal – Filósofo 

 
O mais alto valor moral do caráter consiste em fazer o bem não por 
desejo pessoal, mas por dever. 
Immanuel Kant – Filósofo 

 
Nosso caráter é o resultado da nossa conduta. 
Aristóteles – Filósofo 

  
O que destrói a humanidade? 
Política, sem princípios;  
Prazer, sem compromisso; 
Riqueza sem trabalho;  
Sabedoria sem caráter; 
Negócios sem moral;  
Ciência sem humanidade;  
Oração sem caridade. 
Mahatma Gandhi – Líder hindu 

 
A ética é pura, inocente, singela e fruto dos valores humanos e 
comportamentais. 
Carlos Roberto Sabbi – Professor 

 
Se não tiver uma sólida base, respaldada pela ética, toda e 
qualquer profissão está fadada ao insucesso. 
José Pedrosa – Pensador 
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