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Introdução 

 
 

Vivemos numa sociedade injusta - não o podemos negar. Simultaneamente, 

concordamos que nem sempre a voz da nossa consciência ética impera perante as 

decisões que temos de tomar. Que relação pode existir entre a Ética e a Sociedade? 

Para que é necessário pensarmos eticamente se a comunidade em que estamos 

inseridos é, desde há muito (ou, devo dizer, desde sempre), injusta? Desde a 

Antiguidade Clássica que diversos filósofos se têm dedicado a refletir e a escrever 

sobre questões éticas, mas também políticas, acerca de como devemos viver, o que 

são atos ''bons'' e atos ''maus'', o que é a justiça ou como seria a sociedade perfeita. 

Nesta via, os grandes pensadores dedicaram-se a tentar compreender a função da 

Ética como motor intelectual na criação de uma sociedade melhor, organizada e 

equilibrada, que vise o bem comum e a felicidade humana. Afinal, é à Felicidade que 

atribuímos, comummente, o sentido das nossas vidas, a nossa finalidade enquanto 

seres. 

A verdade é que, mesmo depois de vinte e cinco séculos de pensamentos sobre 

temas da Ética e da Filosofia Política, o ser humano ainda não conseguiu alcançar o 

estádio dessa sociedade harmoniosa tão sonhada. É plausível admitir que o conceito 

de sociedade ideal é extremamente subjetivo e utópico, contudo, é possível enquadrar 

nessa imagem valores que, universalmente, os indivíduos costumam aceitar como 

bons, como o são a justiça, a igualdade, a liberdade ou a tolerância. Admitamos: é 

impensável vivermos numa sociedade perfeita, ou pelo menos justa, se não existir 

nela uma autorregulação dos seus indivíduos, se não houver uma Ética sólida. 

Neste ensaio, dividido em três partes, pretendo, então, debruçar-me sobre o problema 

''Para que serve a Ética se vivo numa sociedade injusta?''. Numa primeira parte, vou 

refletir acerca da motivo pelo qual vivemos numa sociedade injusta, pois só 

posteriormente, na segunda parte, poderemos compreender a necessidade da Ética 

para combater essa injustiça e criar uma sociedade melhor. Finalmente, aliarei os dois 

conceitos (o de Ética e o de justiça) e concluirei acerca da importância real da 

educação para a Ética no sentido de contribuir para uma sociedade mais justa e feliz. 

Importa, por último, especificar que por ''sociedade'' entenderei, neste caso, a 

sociedade ocidental, concretamente a portuguesa, pois estender o problema a uma 

escala multicultural seria um desafio que nos obrigaria a investigar aprofundadamente 

outras conceções éticas que não as ocidentais e de matriz judaico-cristã. 



 
 
 
 

 

  Parte I - Considerações sobre a Justiça 

A virtude da Justiça é a essência da Sociedade 

Civil.(Aristóteles) 

 
 
 

 

Os princípios sociais da Justiça 
 
 
 

Aristóteles (384 a.C. - 322 a.C.)foi um dos primeiros filósofos a esclarecer o complexo 

conceito de Justiça no seio político. Na sua perspetiva, este era um valor social que 

visava a equidade e o equilíbrio na comunidade cívica (na polis, cidade-Estado grega), 

sendo também um elo que relacionava a dimensão individual da Ética com a dimensão 

social da Política. De facto, os atos individuais podem interferir diretamente com a vida 

social, e se cada ação humana for justa, a vida em sociedade será, 

consequentemente, também ela justa e boa. Mas, a concetualização aristotélica de 

Justiça distingue ainda Justiça Corretiva de Justiça Distributiva, como veremos de 

seguida. 

 
 
 
 
 
 

 

Direito e Justiça: cumprir a lei 
 
 
 

Na conjuntura atual, não são raras as vezes que ouvimos alguns compatriotas 

exclamar que ''não se faz Justiça neste país'' ou que ''a Justiça simplesmente não 

funciona''. Quem o afirma opina implicitamente que os órgãos judiciais, como o são os 

tribunais, são morosos nos processos de julgamento ou que não punem de forma 

adequada os criminosos que infringem as leis. Partindo para um outro exemplo 

significativo, no filme estado-unidense Filadélfia, do realizador Jonathan Demme, 

podemos assistira uma cena em que a personagem principal, um homem que afirma 

ser excelente advogado, é inquirida sobre ''O que é ama mais no Direito?''. A resposta 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Demme


deste é simples: ''Quando, ocasionalmente, se contribui para que a Justiça seja feita''.1 

Ambos os exemplos se referem ao conceito de Justiça Corretiva, isto é, à ideia de que 

quem viola as leis estabelecidas no Direito deve ser castigado severamente, seja 

através de coimas, penas de prisão ou outras sanções, de acordo com a gravidade 

das suas ações. É neste sentido que a palavra ''Justiça'' é utilizada no âmbito dos 

comentários exemplificados, mas será que bastaria que todos os criminosos fossem 

punidos para que pudéssemos dizer que vivíamos numa sociedade justa? Acreditar 

nessa hipótese seria defender, por exemplo, que se um indivíduo que roubasse 

dinheiro a um vizinho, por ganância ou ambição de ser mais rico, fosse julgado 

imediatamente, tendo de cumprir uma pena tida como merecida, viveríamos numa 

sociedade justa. Desta forma, os atos ''maus'' que ferissem outros cidadãos, inocentes 

- atos que, portanto, não são éticos - seriam aceitáveis, desde que, posteriormente, os 

indivíduos fossem castigados pelas suas ações. Tal pensamento não é viável, pois o 

mal continuaria a existira priori, independentemente das penas que se cumprissem 

subsequentemente. 

Porém, se pensarmos numa sociedade em que todos os indivíduos cumpram as leis 

estabelecidas, então já estaremos próximo do estádio de sociedade justa, pensamos. 

De facto, no nosso país os assuntos legais são discutidos e aprovados 

democraticamente, pelo que tendemos a considerar que os códigos que regem a 

nossa sociedade promovem a justiça social. Se, utopicamente, imaginarmos que todos 

os cidadãos portugueses cumprem as leis, então dizemos automaticamente que 

vivemos numa sociedade justa. Mas será mesmo assim? O facto de todos cumprirem 

todas as leis leva-nos, finalmente, a estar perante a sociedade ideal e harmoniosa? 

Cumprir a lei é fundamental, mas só faz sentido se compreendermos com efeito 

porque é que é tão importante seguir esses códigos escritos. Se estivermos cientes de 

que cumprir leis boas é garantir a justiça e a igualdade de todos nós, e que se cada 

cidadão as cumprir todos viveremos melhor, então tudo faz mais sentido. Isto é, não 

basta cumprir uma lei pelo medo que temos de apanhar uma multa ou mesmo de 

sermos condenados com alguma pena mais gravosa; é fundamental que 

compreendamos que cumprir a lei é garantir o equilíbrio comunitário. Contudo, 

importantes questões se levantam neste campo. Pensemos: serão as leis inteiramente 

justas? Devemos obedecer-lhes sem as criticar primeiramente? Nunca poderemos 

duvidar das boas-intenções das leis? Indo mais além  neste aspeto, Henry David 

 
 
 

1 É possível visualizar este excerto cinematográfico em 

https://www.youtube.com/watch?v=Tr90d0ZcrCU (consultado a 23/03/2015). 

http://www.youtube.com/watch?v=Tr90d0ZcrCU
http://www.youtube.com/watch?v=Tr90d0ZcrCU


Thoreau2colocou em análise o problema da Desobediência Civil. Defendia ele que os 

indivíduos devem poder protestar pacificamente contra uma lei que não achem justa e 

honesta e que creem não visar o bem comum e a felicidade humana. Efetivamente, 

segundo Thoreau é viável que um indivíduo não cumpra uma lei, desde que possa 

justificar conscientemente porque é que aquela lei não era, para si, uma lei justa - e 

quando o indivíduo se interroga acerca da validade de determinada lei, ele eleva a sua 

consciência de um patamar meramente legal, como o da Justiça, para o nível supremo 

da Ética, onde podemos verificar uma verdadeira preocupação com o bem comum e 

com a felicidade humana. Acontece que a maioria das pessoas que não cumprem a lei 

não o faz com base em argumentos fortes (como os apresentados por Thoreau), 

denunciando as desvantagens de uma lei específica. A maioria dos corruptos, ladrões 

e assassinos (levando ao extremo o grupo de indivíduos que já fugiram à lei) nunca 

parou para fazer um exame de autoconsciência e para refletir sobre as suas ações. 

Certamente que esses indivíduos escaparam à lei em prol de um interesse individual e 

egoísta, não refletindo acerca das lesões que poderiam causar a outros indivíduos. 

Mais do que isto, importa salientar que não é apenas o facto de cumprirmos SEMPRE 

as leis que regem a sociedade em que nos inserimos que nos levará, diretamente, à 

imagem de sociedade justa que construímos socialmente, pelo que o conceito de 

Justiça não poderá limitarse ao prisma punitivo. 

 
 
 
 
 
 

 

Riqueza e Pobreza: uma desigualdade insustentável 
 
 
 

Por outro lado, podemos, também, abordar a Justiça sob a visão Distributiva que 

remete para a igual distribuição de bens e riqueza entre os indivíduos de uma 

comunidade, isto é, dar a cada um o que ele merece. Este caso é, por si só, bastante 

complexo, levantando inúmeros problemas a que a Filosofia Política procura dar 

resposta. Se um governo comunista tentará a igualdade plena entre todos os Homens, 

um governo capitalista preconizará a formação de hierarquias sociais. A tentativa de 

distribuir justamente os bens será abordada de formas quase antagónicas por liberais 

e conservadores, em políticas livre-cambistas e protecionistas, entre outras, pelo que 

há diversas soluções para este problema, uma vez que cada ideologia tenta 

 

2 Henry David Thoreau (1817-1862) foi um filósofo, poeta e jornalista norte-americano. 



argumentar de forma diferente qual a melhor distribuição de riqueza, não se tendo 

chegado a uma tese unânime. 

Deixando de parte os diversos ideais políticos, concentremo-nos somente no facto de 

que não vivemos numa sociedade justa também porque não se distribuem justamente 

os bens e a riqueza (seja de que forma for). Vivemos na era da Globalização e 

procuramos ensinar às novas gerações valores como os da solidariedade e 

entreajuda, pois sonhamos há muito com um mundo unido e igualitário, sem fome nem 

guerras. Apesar de tudo isso, estamos a formar um incrível fosso económico-social 

entre ricos e pobres, que se torna incrivelmente maior. Segundo o filósofo australiano 

Peter Singer (n. 1946), na obra ''A vida que podemos salvar'', não seria preciso um 

esforço insustentável para acabar com a pobreza no mundo. É certo que os recursos 

naturais do nosso planeta são escassos e finitos, mas há séculos que os distribuímos 

desigualmente, criando, irracionalmente, situações de pobreza extrema, enquanto uma 

ínfima elite se permite viver ostentosamente. Tudo isso devido a um egoísmo humano 

incompreensível quando, afinal, somos animais sociais que compreenderam, há muito, 

os benefícios da cooperação com os outros. Segundo Singer, bastava, pois, que todos 

doássemos uma ínfima parte dos nossos rendimentos na ajuda aos mais pobres para 

combater este problema social - e se, agora, posso falar à escala global, permitam-me 

realçar que mesmo em Portugal existem inúmeros cidadãos a viver em graves 

situações de pobreza e miséria que são quase absurdas, pois trata-se de um problema 

social chocante que, com relativa facilidade, poderíamos erradicar. É um ''erro 

humano'' que teimamos em não corrigir. Mais grave é o facto de termos deixado de 

lado o significado de Dignidade Humana. Enquanto existirem, na nossa Sociedade, 

compatriotas a viver com rendimentos minúsculos que não lhes permitem satisfazer 

suficientemente as necessidades humanas básicas e viver com alguma qualidade de 

vida e, no mesmo país pequenino há indivíduos que vivem luxuosamente sem nunca 

terem trabalhado tanto como os mais pobres, então deduzimos que não estamos a 

distribuir desigualmente os bens e, uma vez mais, estamos longe de formar uma 

sociedade justa. 



Uma conceção holística da Justiça 
 
 
 

Já compreendemos o conceito de Justiça sob os prismas Corretivo e Distributivo, mas 

vimos que, em nenhum dos casos, o cumprimento integral do estipulado contribui para 

a sociedade plenamente justa, para a sociedade perfeita e ideal. Assim, podemos 

afirmar que a justiça não é condição suficiente para alcançar a sociedade ideal, apesar 

de ser um valor estruturante na vida em comunidade. 

É relevante, acima de tudo, aliar os dois campos de visão (corretivo e distributivo), e 

compreender este valor social de forma integral. Será uma sociedade justa não só 

aquela em que os bens existentes forem distribuídos de forma correta (e não nos 

interessa no presente ensaio discutir esse problema), não existindo um fosso 

desumano entre ricos e pobres, bem como aquela em que a comunidade cumpra as 

leis estabelecidas e que, em casos de não cumprimento, os cidadãos sejam julgadas 

de forma coerente e punidas de acordo com a gravidade das suas  falhas (seria 

interessante problematizar os casos excecionais de pessoas com problemas de foro 

mental, crianças que ainda desconhecem a Lei ou indivíduos em situações psíquicas 

anormais que não estejam na posse plena das suas faculdades mentais, como o caso 

da embriaguez).Encaremos a Justiça como um regulador da vida comunitária, em 

sociedade, que promove o bem comum e a felicidade das massas, como já foi 

referido. 

Mas a Justiça por si só não basta. Digamos que é fundamental que o Homem se 

questione permanentemente: será esta lei justa? Estaremos a respeitar a Dignidade 

de cada ser? Para que devo cumprir esta lei se seria mais vantajoso escapar-lhe? 

Alcançar a sociedade ideal de que temos vindo a falar não é simples, pois implica 

uma interrogação individual permanente. A justiça é um valor importantíssimo para o 

desenvolvimento da sociedade tão sonhada, mas nenhuma ação terá valor sem um 

questionamento pessoal consciente. Como mudar o panorama atual? Através da 

Ética. 



Parte II - Considerações sobre a Consciência Ética 

 

 
Educar a mente sem educar o coração não é, de todo, educar. (Aristóteles) 

 
 
 
 
 

Os princípios individuais da Ética 
 
 
 

Se, anteriormente, vimos que a Justiça se baseia em princípios sociais, já a Ética 

baseiase, em grande parte, em princípios de orientação individual, isto porque ela 

serve como um autorregulador das ações humanas, consideradas individualmente. 

O filósofo estado-unidense John Rawls (1921-2002) afirmava que todos os seres 

humanos são dotados de uma personalidade moral. Todos apreendemos as normas 

morais da nossa cultura através do processo de socialização e, de facto, antes de 

tomarmos uma decisão importante e agirmos, é habitual pensarmos se o que vamos 

fazer é o que está certo ou errado, se a nossa ação será boa e se não prejudicará os 

que nos rodeiam. John Rawls tinha razão - não há adulto que não se interrogue acerca 

das suas ações, ainda que uns pareçam ter maior preocupação com o bem comum do 

que outros, que muitas vezes não olham a meios para atingir os fins pretendidos, 

talvez também por influência da educação que receberam. Problematizando este 

aspeto, interrogo-me sobre como podem tantos indivíduos continuar a cometer atos 

tão maus e cruéis para com os seus pares, se, segundo Rawls, todos temos uma 

personalidade moral? Não acredito que haja um indivíduo mentalmente são capaz de 

matar uma pessoa inocente com indiferença, só para atingir os seus objetivos (por 

exemplo, ficar mais rico). Diria que, possivelmente, este indivíduo não parou para se 

questionar antes de agir de uma forma terrivelmente má e nada ética, pois não pode 

estar correto, em nenhuma parte do mundo, em nenhuma cultura, matar para obter 

lucro. Se antes de invadir a propriedade de alguém, este assassino se tivesse 

questionado ''é legítimo fazer isto a outra pessoa?'', ''estou a agir eticamente?", as 

probabilidades de ele ter desistido daquela ação má seriam altíssimas. 

Avaliarmos as nossas ações sob o ponto de vista da Ética é fundamental para nos 

tornarmos seres humanos melhores. E qual é a sua finalidade? Na obra ''Ética a 

Nicómaco'', de Aristóteles, o filósofo defendia que a finalidade da ética é a felicidade 

(eudaimonia). Como referi anteriormente, ''ser feliz'' é o objetivo de vida de todos nós. 

Sendo o Homem um animal social que se liga afetivamente aos seus pares, sentimo- 



nos bem quando os que nos rodeiam são, também eles, felizes. E nesta era de 

Globalização, não raros são os exemplos de como podemos sentir uma empatia tão 

forte por pessoas que vivem em países longínquos, com histórias de vida que nos 

comovem. Além da nossa felicidade individual, reconhecemos o quão importante é 

assegurar o bem comum, a felicidade de cada um. Ao fazermos o que está eticamente 

correto, garantimos quer a nossa felicidade pessoal, quer a de quem está à nossa 

volta, daí que a Ética, mais do que um autorregulador individual, seja um elemento 

capaz de olhar para o outro, de se preocupar com ele e procurar a melhor maneira de 

como viver. Sob este prisma, poderemos depreender que com as ações éticas da 

maioria da população não seremos tão frequentemente alvo de atos maus que nos 

possam impedir de ser felizes. As nossas ações formam um ciclo virtuoso de atitudes 

boas que promovem a felicidade, não só individual, como a dos que nos rodeiam. Se 

os que nos rodeiam passarem, também eles, a atentar cuidadosamente a escala ética 

das suas ações, eles próprios vão sentir-se bem com eles mesmos e assegurar o 

bem-estar dos que estão à sua volta - e nesse grupo encontramo-nos nós. Este 

simples ciclo pode ser um motor gerador de felicidade, o ponto de chegada da ação 

ética. Mas como saber se uma ação é Ética ou não? 

 
 
 
 
 
 

 

A importância da Regra de Ouro e a universalização dos princípios 

éticos 

 
 

Na minha perspetiva, a Regra de Ouro é o melhor instrumento que nos permite avaliar 

até que ponto é que estamos a agir eticamente, permitindo-nos inferir se um ato é bom 

ou mau, ainda que possam surgir alguns dilemas ético-morais cuja resolução é mais 

complexa. O enunciado geral da referida Regra é ''Não faças aos outros o que não 

gostarias que te fizessem a ti''. Ou seja, entende-se que a ação ética é uma ação boa, 

na medida em que não prejudica os outros indivíduos. Será uma ação cuja máxima 

possa sempre ser universalizável e efetuada por todos os indivíduos, visando a nossa 

felicidade individual, mas não lesando os outros. Os atos cuja máxima não pode ser 

universalizável como, por exemplo, ''É-me permitido matar para enriquecer à custa de 

outrem'', não serão atos éticos/bons, pois farão um uso inadequado do outro indivíduo 

para atingir a felicidade individual. 



Na frase que serve de subtítulo a esta segunda parte podemos compreender 

perfeitamente a importância da felicidade como finalidade principal da educação 

também para a ética. Por excelência, devemos ter em consideração a Regra de Ouro 

para definir o caráter ético das nossas ações, mas nunca esquecer que, mais do que 

seres racionais e pragmáticos, somos seres humanos com emoções, que vivem em 

comunidade. Assim, mais do que educar rigidamente para seguir regras éticas, 

normas morais e sociais, e leis escritas em Constituições e códigos muito longos, 

nunca devemos esquecer a razão por que vivemos: a nossa felicidade e a dos que nos 

rodeiam. 

Na sequência do que tem vindo a ser abordado neste ensaio, e articulando o conceito 

de ação ética com ação justa, penso que é escusado dissociá-los. Uma ação ética 

deve ser justa (pois, efetivamente, a Ética volta-se não só para a nossa satisfação 

individual como para o bem dos outros - à semelhança da justiça como valor social), 

tal como é impensável que uma ação seja justa sem ser ética (nesse mesmo prisma 

social). Mas, atendendo ao problema que intitula e origina este ensaio, importa 

concluir que só com ações éticas poderemos criar a sociedade justa, por isso as 

minhas ações éticas de hoje podem ajudar a desvanecer a injustiça que corrompe a 

minha sociedade, mesmo que eu seja apenas um(a) em muitos milhões. Acontece 

que, se esta unidade passar a uma dezena, a uma centena, um milhar e um milhão, 

então estaremos mais longe de contribuir para a melhoria da sociedade. E a fórmula 

que permite que esta unidade passe a um milhão e, depois, vários milhões é o 

elemento primordial importantíssimo e capaz de mover o mundo - a educação. 

 
 
 
 
 

A necessidade da educação para a Ética 
 
 
 

A educação para a Ética e a consciencialização dos indivíduos parece-me 

indispensável para criar uma sociedade melhor. Atualmente, caímos numa apática 

lógica de punição perante os atos ''maus'' e pouco éticos. Com isto, quero eu dizer que 

preferimos que as pessoas que cometem crimes sejam julgadas e castigadas 

severamente pelo que fizeram a educar os cidadãos verdadeiramente para a Ética, 

pois bem sabemos como é árduo mudar mentalidades. Utilizando de novo um 

exemplo extremo e hipotético, imaginemos que o João, cidadão português de 22 anos, 

decidiu assaltar uma casa nas proximidades para poder utilizar o dinheiro angariado 

na venda dos objetos roubados nos seus gastos pessoais, uma vez que não 



trabalhava (nem estudava) e, por isso, não tinha forma de se autossustentar. Durante 

o assalto, os moradores daquela casa ofereceram resistência, e o João não teve outra 

solução mais drástica do que os matar. Em Portugal, esta notícia encherá uma ou 

outra página de alguns jornais mais sensacionalistas, mas já passámos a ler a notícia 

com alguma indiferença, pois estes casos, ainda que radicais, começam a tornar-se 

cada vez mais frequentes. Reagimos apaticamente à situação, porque não aconteceu 

na nossa cidade nem envolveu pessoas que conhecêssemos, e o nosso pensamento 

passa apenas por esperar que o indivíduo seja ''apanhado'' pelas autoridades, julgado 

rapidamente e que tenha de cumprir uma pena dura pelo terrível crime cometido. 

(Invoquemos, nesta história, o valor da Justiça: sob o ponto de vista distributivo, não 

temos motivos para nos indignarmos, pois os vizinhos do João eram bastante 

trabalhadores e faziam horas extraordinárias nos seus empregos para poderem 

ganhar mais algum dinheiro que os permitisse satisfazer alguns prazeres pessoais e o 

João não vivia em condições de miséria - era simplesmente um jovem preguiçoso que, 

não querendo estudar nem trabalhar, não conseguia ganhar dinheiro para viver como 

gostaria. Do ponto de vista corretivo, seria expectável que as autoridades policiais 

detivessem o João e ele fosse condenado a 5 anos de prisão. Continuaríamos a viver 

numa sociedade injusta, apesar de se crer que ''a justiça funciona''.) Mas podemos 

alterar um pouco esta história, e transferir o acontecimento para uma das casas da 

cidade onde moramos - poderia ter sido a nossa casa, mas tivemos sorte. 

Suponhamos ainda que os habitantes que ofereceram resistência eram nem mais nem 

menos que os nossos melhores amigos, aqueles com quem convivíamos há tantos 

anos e com quem crescemos juntos. Quando tomarmos conhecimento desta notícia, 

vamos ficar chocados e querer ainda mais que a morte dos nossos amigos seja 

vingada através de uma pena que faça o criminoso passar o resto da sua absurda vida 

dentro das grades de ferro da prisão. Pois é, aqui o cenário parece-nos bem mais 

negro. A justiça haveria de funcionar, pois a pena de prisão a que o João fora 

condenado parece-nos ''justa'' e merecida. Contudo, não se pode dizer que, numa 

sociedade em que atos deste género começam a ser anormalmente frequentes, haja 

verdadeiramente justiça. Não vivemos numa sociedade justa, porque não vivemos 

numa sociedade ética. 

Parece que, na conjuntura atual, nos limitamos a ''ameaçar'' o outro de que, se 

cometer um crime (seja ele mais grave ou passe por um pequenino delito), ele será 

castigado pelo que fez, e esta parece ser a solução para todos os atos não-éticos. ''Se 

fizeres o mal, pagarás por isso'', dizem. São poucos os que mostram preocupar-se 

realmente com estas situações, interiorizando uma lógica mais racional de ''cortar o 



mal pela raiz''. A expressão é popular, mas faz todo o sentido acreditar que a 

sociedade seria mais justa e melhor se quiséssemos acabar com alguns problemas na 

sua base. Em vez de garantir ao indivíduo que, se ele cometer um delito, será punido 

em função do seu ato mau, deveríamos, sim, preocupar-nos com a educação para a 

Ética. Muitas vezes, a Regra de Ouro é quebrada com atos irrefletidos. Se um ladrão, 

antes de realizar um assalto, se tivesse inquirido sobre se gostaria que alguém lhe 

tivesse assaltado a casa, ele diria que não e a sua mente, a sua consciência ética dir- 

lhe-ia que não deveria, que não teria o direito, que não seria bom roubar bens 

materiais a uma determinada pessoa. 

Nas aulas de Filosofia do Ensino Secundário, os alunos deparam-se com uma matéria 

bastante pertinente, acerca da Moral, da Ética e do Direito. Aprende-se que seguir a 

Moral (no sentido de seguir as normas estipuladas socialmente) não era suficiente 

para conseguir uma sociedade harmoniosa, pois algumas das normas sociais não 

eram justas e boas para a sociedade ou porque simplesmente eram inúteis; a Ética já 

corrigiria essa lacuna, pois levava os indivíduos a interrogarem, criticarem, refletirem 

acerca dessas normas morais, acerca da maneira mais correta de agir, acerca de 

como viver. Contudo, os indivíduos continuavam a ter, por vezes, perspetivas 

antagónicas ou simplesmente não faziam o correto porque não lhes convinha para seu 

interesse pessoal. Foi então necessário tornar a Lei igual para todos e criar um código 

comum que punisse quem a ela faltasse - falamos, então, do Direito. De facto, além da 

função punitiva, o Direito pode também ter um sentido educativo e fomentar a prática 

de boas ações. Pois bem, devo admitir que, apesar de concordar com este 

encadeamento lógico, acredito que é pela Ética que se combate a injustiça da 

Sociedade e não pelo estado de Direito. Claro que este deve garantir que os 

indivíduos que não cumpram com as leis boas devam ser castigados, mas devemos 

apostar ainda mais na orientação para uma reflexão pessoal sobre as questões de 

''porque é que não se cumpriu com a Lei'', ou ter noção da necessidade de a cumprir. 

Isto, sim, é verdadeiramente importante. Seguindo a categorização dos atos éticos de 

Kant, a partir do momento em que os Homens passarem a agir conforme a sua 

consciência ética, por dever e não conforme o dever, então aí teremos alcançado uma 

sociedade plenamente justa e ética. Agir ''eticamente'' apenas com medo do castigo e 

da punição não tem qualquer valor, e não será isso que garante a vida numa 

sociedade melhor, pois essa sociedade estará a tornar-se mais fútil e egoísta, o que 

vai contra os valores da Ética. 



Portanto, importante é educar os alunos (e cidadãos, no geral) a levarem uma vida 

examinada3 e crítica perante as suas ações, tendo consciência acerca de se estas 

poderão ou não lesar os outros. Vejamos, o Homem é um animal que se foi 

socializando progressivamente, uma vez que compreendeu as vantagens da 

cooperação social para o alcance de benefícios individuais. Nenhum Homem é, já, 

capaz de viver isolado da sociedade, pois morreria, não (só) fisicamente, mas 

espiritualmente, não sendo capaz, penso, de ser feliz sozinho. É a Ética que acaba por 

nos fazer definir o que devemos ou não fazer por interesse próprio no contexto social, 

sabendo se as nossas ações terão consequências vantajosas ou não para com o 

ambiente (social, mas também natural) que nos rodeia. Por isso, é do nosso interesse, 

no âmbito dessa cooperação social que nos é tão útil, estipular que as nossas ações 

não devem prejudicar o outro, tal como não gostamos quando as ações dos outros 

trazem consequências negativas para nós mesmos. Vamos pensar em dois casos 

concretos: hoje em dia, em algumas escolas, os alunos são obrigados, aquando do 

início de uma aula, a deixar os seus dispositivos eletrónicos (sobretudo telemóveis) 

numa caixa, evitando que os mesmos comuniquem virtualmente para o exterior em 

vez de prestar atenção à aula e adquirir uma sólida formação académica. É indubitável 

que esta medida foi tomada porque o mesmo comportamento incorreto passou a ser 

tomado por cada vez mais alunos, contudo, em vez da punição geral, os alunos 

deveriam ser realmente educados para tomarem consciência de que está errado 

utilizar esses dispositivos durante uma aula (refletindo sobre o seu porquê).Outro 

exemplo muito semelhante é o das câmaras de filmar presentes em cada espaço 

público a que nos dirigimos. Os supermercados e lojas estão impregnados de 

sistemas de segurança que permitem não só ''apanhar'' quem tem a ousadia de roubar 

um produto como são elementos de repressão para outros cidadãos, que se sentem 

vigiados a qualquer momento e podem alterar as suas maneiras de agir. No lugar de 

uma sociedade reprimida e pressionada, falta essa consciência de saber porque é que 

podemos ou não atuar de determinada maneira, e quais as razões para essas normas. 

Não seria mais genuíno reeducar o Homem para o seu questionamento ético, para a 

preocupação real com quem lhes permite ser feliz? Pois até os consumistas frenéticos 

que aparentam não ter grande empatia para com outros homens e com o meio 

ambiente, precisam de quem os vista, os calce e os alimente... Começámos a 

cooperar socialmente, pois compreendemos que era mais fácil satisfazer 

necessidades individuais básicas (e, progressivamente, secundárias) se 

trabalhássemos em equipa, e agora, numa era de Globalização em que alguns se 

3 Relembremos a famosa citação do filósofo grego Sócrates (470/469 a.C. - 399 a.C.): ''Uma vida não 

examinada não merece ser vivida''. 



fazem passar por donos do mundo autónomos e independentes, esquecemos que a 

nossa sobrevivência se deve ao trabalho (por vezes árduo e indigno, em condições 

precárias) de outros. E mesmo as máquinas que hoje nos garantem alguma 

independência e autonomia foram inventadas e construídas por outros homens, não 

esqueçamos. 

Concluindo, e relembrando a citação aristotélica que abre esta Parte II, mais do que 

formatar cidadãos para cumprir incontestavelmente as leis escritas e as normas 

sociais tidas como corretas, é fulcral educar os cidadãos para refletirem 

individualmente sobre a bondade das suas ações, não só nas vantagens que elas 

tragam para si mesmo, como no bem-estar dos outros. A inteligência emocional é 

muito pouco abordada, atualmente, na nossa sociedade, apesar de ser algo tão 

importante e marcante nas nossas vidas. Se agimos, agimos para ser felizes e para 

permitir que, à nossa semelhança, os outros sejam felizes. Então, importa agir bem, 

ter consciência das nossas ações, responsabilizarmo-nos pelo que fazemos. Educar a 

mente é uma necessidade fundamental, mas educar o coração consegue ser uma 

tarefa ainda mais difícil que exige grande dedicação e entrega. 



 

Parte III - A simbiose Ética-Justiça 
 
 

 
O homem mais perfeito não é aquele que exerce sua virtude somente para si mesmo, mas 

aquele que a pratica 

também em relação aos outros, e isso é uma obra difícil. (Aristóteles) 

 
 
 
 

Ao longo deste ensaio, já demonstrei que: 

 
 
 

1) Uma sociedade que puna exemplarmente todos os indivíduos que não 

cumprem o establecido em lei não é, por si só, uma sociedade justa; 

 
 

2) Uma sociedade que procure dividir a riqueza e os bens igualmente pelos 

cidadãos pode estar a criar alicerces para uma justiça plena, mas pode continuar a 

não corresponder à imagem de sociedade ideal onde viver; 

 
 

3) Uma sociedade onde se cumpra a lei apenas por devere não colocando em 

prática os princípios éticos do indivíduo também não é uma sociedade forte e feliz. 

 
 

4) A educação para a Ética é fulcral para que possamos, de facto, quer tentar 

combater a injusta na socidade,quer melhorá-la nos seus vários planos. 

 
 
 

 

A finalidade mútua da Ética e da Justiça 
 
 
 

Se um jornalista decidir perguntar à filósofa espanhola Adela Cortina ''Em que 

consiste a Ética?'', esta não hesitará em responder que a Ética ''consiste em conjugar 

justiça e felicidade''. Uma perspetiva curiosa é relacionar o interesse da Justiça com o 

da Ética. Se a primeira se associa ao prisma social, regulando e visando o equilíbrio 

da comunidade (mas que se refletirá nas nossas vidas individuais, pois esperamos 

que o ambiente de uma sociedade justa se espelhe no nosso percurso individual e 



também promova a justiça), a segunda parte de uma dimensão individual, procurando 

a nossa própria felicidade e bem-estar para depois se repercutir largamente na 

sociedade. E, pela finalidade comum que ambos os conceitos assumem, a Ética e a 

Justiça não se podem dissociar. 

Mas não esqueçamos, sequer, que a Justiça é uma virtude ética e que a Ética é 

precisamente um meio para alcançar e permanecer numa sociedade melhor, plena de 

valores universalmente aceites, e onde cada indivíduo possa ser feliz. Desde que se 

começou a falar sobre Ética, nunca se desvinculou desses pensamentos a ideia de 

justiça - um conceito central na construção de uma sociedade melhor, ética e feliz. 

Supõe-se que todos temos o nosso próprio código de ética, de acordo não só com 

valores impostos pela nossa sociedade, grupos sociais a que pertencemos, mas 

também com conceções individuais. Quer tenhamos mais ou menos cuidado com a 

dimensão ética da nossa conduta, quer consideremos que há pessoas que praticam 

atos bons mais que outras, todos se regem por algum tipo de valores e códigos de 

conduta. O Homem é o único animal social que é também um animal ético. É, 

portanto, o Homem que, inserido em grupos humanos, dá sentido ético quer à sua 

existência, quer aos seus comportamentos e ações. Na prática, vivemos, atualmente, 

numa sociedade materialista e de consumo, em que as relações com os outros não 

parecem tão privilegiadas, mas a verdade é que continuamos a precisar dos nossos 

pares e a querer o seu bem. E, se de facto vivemos na tão aclamada ''Aldeia Global'', 

já era tempo de começar realmente a solucionar graves erros éticos que temos 

cometido até agora, refletindo sobre as nossas ações. 

Só quando tivermos alcançado uma sociedade ética poderemos chegar à sociedade 

justa, mas para isso é necessário educar os intelectos e os corações. Só quando todos 

tivermos a noção de que estamos aqui para o mesmo: para sermos felizes com os que 

estão à nossa volta, poderemos realmente tornar esta sociedade num lugar melhor. E 

aí agiremos com verdade e não com hipocrisia e teremos consciência de que não 

poderemos prejudicar o outro quando ele é inocente porque também não queríamos 

que o mesmo se passasse connosco. A Ética e a Justiça têm muito em comum, desde 

logo a tentativa de uma sociedade melhor e feliz - elas fazem representam a simbiose 

perfeita para essa melhoria, mas sem Ética nunca poderá haver uma Justiça idónea. A 

Ética é fundamental para repensarmos as nossas ações e para criar, finalmente, uma 

sociedade melhor onde todos tenhamos a oportunidade digna de atingir a felicidade. 

Contudo, o pensamento ético, as ideias da ética, não se podem limitar a tratados 

filosóficos que só alguns intelectuais se disponibilizam a ler ou a ideias escritas 

fechadas numa gaveta que poucos arriscam a abrir. A Ética deve ser levada a uma 



dimensão muito prática das nossas vidas quotidianas, permitindo que nos 

interroguemos e que critiquemos as nossas ações, com vista a saber o que é acertado 

fazer, o que será bom não só para nós próprios como para os nossos pares, como 

para os que não nos conhecem, pois na era da Globalização, uma ação errada no 

lugar onde me encontro pode trazer consequências devastadoras num sítio bem 

distante. E se assim é para o negativo, também o será para o que é bom. Talvez as 

ações éticas de uns se repercutam e contagiem os outros. Comecemos hoje a 

repensar concretamente as nossas atitudes e acreditemos que o facto de vivermos 

numa sociedade injusta não é desculpa para não nos comportarmos como é melhor 

para todos. 

 
 
 

 
Conclusão 

 

 
Ao longo deste ensaio filosófico, pretendi defender que só através da Ética 

poderemos transformar a conjuntura social, criando um lugar melhor para vivermos e 

sermos felizes, pleno dos valores que reconhecemos universalmente como bons. Para 

essa difícil mas acessível metamorfose, urge a necessidade de uma sólida educação 

ética dos cidadãos. Quando todos os indivíduos estiverem sensibilizados para a 

prática de atos bons no seio comunitário, então o mundo em que vivemos será melhor. 

Parece utópica a imagem de uma sociedade harmoniosa, unida pela liberdade e pela 

igualdade, onde gritam alto a tolerância e o respeito e onde todos tenham o direito a 

lutar pela felicidade, mas tudo está ao nosso alcance através da Ética. Pode ser uma 

ideia sonhadora e demasiado ambiciosa para uma espécie humana que tanto supera o 

impossível como se vai autodestruindo em bombas de egoísmo e de orgulho, mas 

pela educação conquista-se muita coisa. Uma ação ética a nível individual pode 

parecer indiferente, ínfima, e pode passar despercebida, mas se as massas tomarem 

consciência da importância da Ética para o bem comum, então estaremos em 

condições de criar esse estado social ideal. Seria pertinente que os cidadãos fossem 

eticamente educados, que a consciência ética de cada um fosse valorizada e que, 

através disso, se pudesse ir criando uma sociedade mais justa e feliz. Não é utópico 

desejar essa sociedade quando temos ao nosso alcance uma arma pacífica mais forte 

do que todo o uso de violência - é pela educação que se mudam as mentalidades e 

que se faz o sonho tornar realidade. Para quê a ética se vivo numa sociedade injusta? 



Precisamente para acabar com essa injustiça e para vivermos em felicidade e 

harmonia, evitando o sofrimento alheio. Porque a Ética pode mudar o mundo… 
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