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PROPOSTA
A urgência de valores éticos na contemporaneidade brasileira
A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema: A urgência
de valores éticos na contemporaneidade brasileira. Apresente proposta de intervenção, que respeite os direitos
humanos.Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de
vista.
TEXTO 1
O homem quando guiado pela ética é melhor dos animais; quando sem ela, é o pior de todos. Aristóteles (384- 322
a.C)
Fonte: http://viltonsouto.blogspot.com.br/2012/11/etica-moral- e-valores.html
TEXTO 2
O economista e ensaísta Eduardo Giannetti compara a assimilação de valores ao aprendizado da linguagem. É
difícil dizer quem nos ensinou a falar, mas ninguém nasceu sabendo e todos aprenderam.
“Valores éticos são uma espécie de gramática da convivência. Sem a gramática, não há língua, do mesmo
modo como a virtude dá o estilo do convívio”, diz Giannetti.
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/04/1879473-valores- eticos-sao- a-gramatica- da-convivenciadizeduardo-giannetti.shtml

TEXTO 3
O filósofo Mario Sergio Cortella explica: “A ética é o conjunto de valores e princípios que eu uso para a minha
conduta nomeio da sociedade, isto é, quais são os princípios para eu agir.
Este conjunto de valores é construído por algumas instituições sociais, como família e escola. “A família é o
ponto de partida da formação ética”, destaca o filósofo. Para essa tarefa, ele argumenta que há a necessidade de
mostrar exemplos. "A coerência ética é o melhor modo de fazer com que uma criança e um jovem entendam qual é a
sua formação", enfatiza. Cortella faz uma análise do atual momento da sociedade. “Eu nunca imaginei que pudesse
ver o meu país trazendo à tona tudo aquilo que pode ser podre. É claro que eu não me alegro com a podridão, me
alegro com a ideia da denúncia”, observa o filósofo.
Fonte: http://gshow.globo.com/Rede-Bahia/Aprovado/noticia/2016/02/filosofo- mario-sergiocortellaexplica-conceitos-de- moral-e- etica.html
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