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Assunto:Assunto:Assunto:Assunto: Ética e Cidadania. 
 

Tema:Tema:Tema:Tema: “Para uma melhor Compreensão do Bem-comum”. 
 

Pablo Jiménez Serrano
*
 

 
A “ética”, palavra que deriva do grego ethos, pode significar caráter, ou, no 

plural, maneiras. Trata-se de um conceito que representa todo aquilo sobre que se tem 
razão para sentir e agir. Com efeito, todo e qualquer relacionamento humano está 
sempre fundado na ética. Logo, todos os problemas que enfrentamos em nosso dia-a-dia 
podem ser abordados e resolvidos como base na ética.  

Em verdade, a Ética tem como propósito: orientar a convivência social, isto é, 
direcionar a prática das “boas” ações, sendo seu objetivo primordial a realização (da 
Convivência Humana, do Bem-estar social) do homem no contexto em que vive. Eis aí 
a idéia de que todo discurso sobre Ética seja sempre o resultado de uma dada 
compreensão do que é ético e, mais especificamente, da significação de importantes 
conceitos dos quais também no ocupamos: moralidade, amoralidade e imoralidade.  

Observemos, pois, que, diversos são os conceitos propostos pelas teorias éticas: 
“amor”, “respeito”, “felicidade”, “prazer”, assim como variados são os atributos da 
condição humana, a saber, “perfeição”, “bondade”, “prudência”, “disciplina”, 
“conhecimento”, “crença”, “autocontrole”, “razão”, “prosperidade”, “liberdade”, 
“equidade”, “igualdade social”, “realização pessoal”, “sucesso”, “equilíbrio moral” etc. 
Temos aí uma diversidade de termos que, por serem abstratos, torna relativa e subjetiva 
a compreensão dos valores e infundada as decisões humana, causa do ceticismo e do 
relativismo ético.  

Logo, constatamos que um dos maiores problemas desta área de conhecimento é 
que suas teorias e concepções nem sempre são universalmente aceitas. A significação e 
compreensão dos construtos éticos nem sempre é unívoca. Daí a idéia de que as “ações” 
“boas” e “justas”, por exemplo, parecem ser muito variadas e vagas, a ponto de se poder 
considerar a sua existência apenas convencional, e não natural. Os “bens” parecem 
igualmente vagos, pois para muitas pessoas eles podem ser até prejudiciais1. É louvável 
aqui admitir também que “as virtudes, os princípios e as conseqüências para o bem-estar 
humano foram propostos como o foco mais importante da compreensão ética. 
Entrelaçadas a esse foco estão as preocupações com a racionalidade, a imparcialidade e 
a liberdade moral”.2  

Todavia, a ética se usa de conceitos abstratos, aspecto que limita a interpretação 
e extensão dos princípios e regras durante a pesquisa e solução de problemas práticos. 
Assim, por exemplo, “bondade não é o tipo de propriedade cuja presença ou ausência 
possa ser estabelecida empiricamente, muito embora (de uma forma um tanto obscura 
em sua teoria) a observação das características empíricas de uma coisa seja sem duvida 
importante para a apreensão da bondade”.3  
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Há, por exemplo, obras onde o vocábulo (“ética”) considera-se sinônimo do 
“Bom” e do “Justo”. Contudo, ações boas e justas (ações moralmente positivas) 
parecem ser éticas. A grande dificuldade de esse argumentar derivaria concretamente da 
compreensão do que é Bom, Justo ou moralmente positivo (correto, oportunos, prudente 
etc.). Daí o surgimento de inevitáveis definições e teorias que têm como cerne a 
significação dos conceitos básicos da ética e da moral.  

Autores se apoiaram na lógica e na razão humana ao demonstrar a utilidade de 
suas conclusões. Assim, por exemplo, separando a lógica da razão afirma-se que a ética 
trata das questões que definem aquilo que se tem razão para fazer (agir), assim como a 
lógica, em seu sentido mais amplo, trataria de questões sobre aquilo em que se tem 
razão para crer (acreditar). Neste entendimento, a ética seria uma teoria normativa da 
conduta, assim como a lógica uma teoria normativa da crença. Devido a sua 
preocupação com a ação e as razões para a ação, a ética também se ocuparia do caráter, 
na medida em que se refere à ação e às razões para agir.4  

Pois bem, como nem sempre temos a mesma razão para agir (pois os conceitos 
de justiça e de bondade não são unívocos) e como nem sempre temos a mesma razão 
para crer (pois as fontes de conhecimento, as afirmações ou premissas nem sempre são 
universalmente aceitas), permito-me perguntar: Qual é a razão da Ética? 

Parece-nos que destas perguntas surgem logo outras: Qual o sentido da Ética? 
Qual a utilidade da Ética?   

 
Que tenho a dizer?  
 
Se outrora os conceitos éticos eram compreendidos e usados num sentido 

individualista e grupal (exemplo, Bom é o que é bom para mim, Justo é o que é 
conveniente para nós) hoje se impõe um novo pensamento, qual seja: Bom é o que é 
bom para todos e Justo é o que é conveniente para a sociedade. Dizemos então que a 
ética nos ajuda a pensar e a buscar o “Bem Comum”. Assim, por exemplo, “bons 
governantes” não são unicamente os titulados: Bons governantes são os administradores 
honestos. 

 
Mas, o que é mesmo Bem Comum? 
 
O Bem Comum é o que todos procuramos, ou almejamos. Ninguém gosta de 

viver numa sociedade em conflito ou numa sociedade sem perspectiva de 
desenvolvimento. Todos almejam uma sociedade onde seja possível uma convivência 
social sadia e civilizada. Certo?  

Bom, a Ética é um dos instrumentos que nos ajudará a encontrar esse Bem 
Comum, essa Convivência (Convivência Condicionada!). 

A nosso ver, essa compreensão nos ajudará a superar o conflito entre o interesse 
particular e coletivo, próprios das sociedades históricas e contemporâneas.  

Imagine-se, então, o Bem (O que é o bem?), as Virtudes (Em que consiste uma 
vida virtuosa?), os Valores (Quais são os valores do ser humano?) em função da 
Sociedade, colocando em primeiro plano o nosso dever em relação aos outros. Assim, 
podemos afirmar: pessoas podem ser éticas, empresas podem ser éticas, comunidades 
podem ser éticas, sociedades podem ser éticas. 
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Raciocinando com Aristóteles5 veremos que: 
 
1- Toda ação é todo propósito visam a algum Bem. O Bem é aquilo a que todas 

as coisas visam.  
2- A vida dedicada a ganhar dinheiro é vivida sob compulsão, e obviamente ela 

não é o Bem que estamos procurando; trata-se de uma vida apenas proveitosa e com 
vista a algo mais.  

3- Separemos, portanto, as coisas boas em si das coisas úteis (felicidade).  
4- Definimos a felicidade como a forma de viver bem e conduzir-se bem, sem 

sanções internas ou remorsos.  
5- Sob este prisma a felicidade também pode ser muito difundida: infundir certo 

caráter nos cidadãos torná-los bons e capazes de praticar boas ações. (consciência 
social) 

6- O homem é um ser social, a felicidade de cada criatura humana pressupõe a 
felicidade da sua família, de seus amigos e de seus concidadãos, a maneira de assegurar 
a felicidade das criaturas humanas é proporcionar um bom governo à sua cidade; há que 
determinar, então, qual é a melhor forma de governo. (Ética Pública: ética 
administrativa) 

7- Logo, felicidade = excelência moral (não intelectual?) que adquirimos por 
havê-la praticado. Tornamo-nos justos praticando atos justos, moderados agindo 
moderadamente [...] (Ética Prática) 

 
Ditas estas palavras concluímos que a ética não é uma mera disciplina filosófica, 

ela é um verdadeiro instrumento para a realização da Cidadania. 
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