
 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
AGOSTO, MTAC. Ética e relações sociais um enfoque filosófico. In JACQUES, MGC., et al. org. 
Relações sociais e ética [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2008. p. 18-
25. ISBN: 978-85-99662-89-2. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org

 
 
 
 
 

Ética e relações sociais um enfoque filosófico 
 
 

Maria Teresinha Abs da Cruz de Agosto 

>. 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  



18 
 

Ética e relações sociais um enfoque filosófico  

Maria Teresinha Abs da Cruz de Agosto 
PUCRS  

Recuso-me a permanecer em um país onde a 
liberdade política, a tolerância e a igualdade não 
são garantidas pela lei. Por liberdade política 
entendo a liberdade de expressar publicamente 
ou por escrito a minha opinião política, e, por 
tolerância, o respeito à toda convicção 
individual.  

Albert Einstein (1933).  

Cremos que com este pensamento de Albert Einstein traduzimos 
muito de nossos anseios éticos. Esta frase, retirada de um Manifesto de 
1933, conserva ainda hoje a atualidade necessária para a formação de um 
mundo melhor. E como seria este mundo? Certamente ético. Não há outra 
alternativa no limiar do século XXI. Um mundo em que as relações primem 
pela liberdade, tolerância e igualdade. Portanto como o desejado por 
Einstein logo acima.  

E é o que se verifica? Com toda a tranquilidade podemos responder 
que não.  

É só nos debruçarmos sobre a realidade cotidiana para constatarmos a 
quase inoperância dos ideais éticos no confronto diário da massificação. 
Busca-se uma ética comunicativa para que o homem possa humanizar-se 
mais, e deste caminho, fundamental para a sobrevivência, faz parte todas as 
artes e ciências conhecidas e as que ainda vão surgir. A ética penetra os 
meandros de toda e qualquer realidade humana, torna-se instrumental e 
decisiva na elaboração de respostas e perguntas vitais.  

E dentre as perguntas mais perturbadoras poderemos elaborar três 
que nos dariam as pistas para o seguimento deste trabalho:  

1. Deve alguém, sendo livre, renunciar à própria liberdade?  

2. Deve alguém saudável, renunciar à saúde?  

3. É lícito renunciar à vida?  
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Ora, dificilmente alguém sairia respondendo, com presteza e sem 
dúvidas, perguntas como estas. A trama das relações sociais em que elas se 
inserem determina a particular e especial área de aprofundamento na 
investigação e formulação de respostas adequadas.  

Insere-se num mundo de linguagens e tangências que impossibilitam 
respostas finais, mas, e aí está o seu grande valor, a ética entra como 
norteadora e condutora nestas relações tão vivas e mutantes porque sociais. 
E daí, a sua complexidade que não nos deve assustar, e sim, desafiar, 
colocar-nos na emergência de formulações sobre o novo que se instala em 
nossas vidas, desentalando-nos.  

Somos seres falantes, pensantes, e nosso agir racional envereda para 
situações concretas que exigem definições constantes. Neste sentido a ética 
tem muito a oferecer, não em termos de relativismo, mas sob a ótica de 
juízos universalmente válidos talvez os mesmos que possam responder às 
perguntas formuladas acima e que nos colocam no uno de processo 
incessante de busca de justiça, de verdade e de bem. Como responder às 
exigências diárias do se instável que somos nós e nossas inter-relações?  

Para respondê-las é necessário entrar-se no dia-a-dia do trabalho e do 
amor; na luta pelas realizações através do exercício da cidadania, e 
sobretudo, no mundo de nossas contradições. E onde estas se verificam?  

Na família, local das mensagens as mais significativas, tentando-se 
vencer a ambiguidade amor — ódio. Na escola, onde a expectativa de se 
graduar sujeitos se insere na dicotomia: seres autônomos ou dependentes, 
logo após aquentando-os e remetendo-os ao mercado de trabalho onde não 
incomodarão com muitas perguntas. Nas igrejas, esperando-se um messias 
econômico que encha nossos bolsos, mas não se suje com os papeleiros: um 
messias asséptico.  

Enfim, na sociedade como um todo, as relações se alternam e se 
reproduzem ora como autoritárias, ora como liberais, possíveis ou 
impossíveis, merecedoras de punição ou aprovação. E tudo se realiza na 
cultura ambivalente, pois a mesma cultura da escola faz a guerra, que é 
contra a pena de morte institucionaliza o aborto. A discrepância causa os 
conflitos e estes desestabilizam as certezas, gerando uma sociedade sem 
parâmetros, adormecida.  
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Onde está a moral sobre estas práticas?  

Como emitir juízo sobre elas?  

Domesticar seres humanos parece ser a proposta subjacente à 
moralização. Em especial neste momento brasileiro há a tendência geral de 
se acreditar que, em havendo moralização na política, nos costumes, na 
escola, etc., tudo estará à salvo.  

Uma nova religião. Será tão simples o que significa moralização? 
Algo semelhante a um adestramento, como um desapego da animalidade?  

O que é moralização, afinal?  

E a ética, palavra usada como medicamento, profilaxia, correção, o 
que é? 

Leva a uma homogeneização, cabendo tudo no mesmo saco? Os 
valores, as atitudes, os princípios?  

Ora, convenhamos, repassar estas noções, será isto que as pessoas, 
agentes das relações sociais querem e merecem?  

Ou o grande patrimônio da humanidade é se conformar com a moral 
de rebanho sendo dóceis e reprodutores de padrões de comportamento?  

Se ética fosse isso, seria o cúmulo do tédio. A uma série de 
perguntas, se conformaria uma série de respostas, num amálgama 
justaposto. Seria um ciclo fechado como um catecismo dogmático. E aí, 
nada haveria de novo no front...  

Analisemos o que seja moral. Evidente que dado o nosso tempo, 
teremos de nos conformar a dados gerais.  

Pode-se afirmar que moral é um conjunto de normas que orientam, 
disciplinam, normatizam os costumes e as atitudes pessoais ou em grupo, 
ou como poderíamos dizer, a moral trata do lícito e do ilícito 
comportamental.  

Mas esta moral ou moralidades está radicada no tempo. Ela não é 
supra ou a-histórica. Está inserida no caráter histórico-cultural dos povos. 
Faz parte de toda e qualquer manifestação humana (ou desumana) em 
qualquer ambiente ou era. Portanto, existem tantas moralidades quantas 
forem as culturas. Neste sentido pode-se até concordar com o dito popular 
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que afirma variar a moral de acordo com a latitude e longitude. Mas isto 
não pode nos confundir, deixando-nos numa incerteza sobre o certo hoje, 
aqui ou em qualquer lugar. Ou numa confusão de regras que nos parecem 
absurdas ao lado de outras imprescindíveis.  

Uma visão ampla do leque de possibilidades pode nos deixar à deriva 
quanto ao subjetivismo ou objetivismo dos nossos juízos. E a nossa ação 
fica desequilibrada, sem um critério mais definitivo, tornando-nos 
tendenciosos.  

Isto se resolve pelo fato de não existir um único ser humano que 
consiga viver sempre passivamente à margem de seu contexto 
sociopolítico-cultural. 

Há um momento em que, infalivelmente, ou ele o desafia, ou aceita ou 
renega. Há uma motivação em torno de expectativas que o faz agir, mesmo 
que depois volte a marginalizar-se numa submissão crescente às regras. 

Haverá um tempo de responder sobre a validade ou não do casamento 
monogâmico; ou do poligâmico; ou sobre o direito de vida e morte de um 
paciente terminal; ou sobre a nossa visão da escravatura moderna. Todas 
estas são perguntas que tentam responder de forma racional o valor da vida. 
Todas as morais giram em torno de valores que lhes condicionam e 
conformam. E toda a moral está imbricada na vida. A moral que não 
considerar como fonte de referência a vida em seus aspectos de liberdade, 
justiça e bem, repetimos, não merece ser considerada. Não está a serviço do 
homem, está, isto sim, fazendo o sábado para o homem e não o inverso. 
Estes cuidados devem nortear os estudiosos de ética, na atenção especial à 
não inversão dos valores.  

Este é um perigo sempre próximo e muitas sociedades acabam 
valorizando mais a cultura da morte do que a da vida.  

Podemos saber proceder diante deste quadro, pois é nestas noções 
primárias que exigem discernimento, que se estabelecem os primeiros 
passos para a diferença entre moral e ética.  

A moral se situa num plano variado social, legal, cultural em que nos 
situamos. Ao tomarmos conhecimento de outros códigos antagônicos, a 
nossa atitude é de surpresa, às vezes seguida de recusa em aceitá-los. Custa-
nos sair de um modo de vida estabelecido e aceitar outros. Mas, se fizermos 
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estudos criteriosos sobre todos os possíveis códigos de ética existentes, 
verificaremos a riqueza existente tanto nas semelhanças como nas 
diferenças pelo poder criativo do homem.  

Estes são fatos que deveriam colaborar para a maior tolerância entre 
os homens no entendimento e aceitação das diferenças, fatores que Einstein 
preconizava como faltosas na Alemanha de 1933 e, que muitos séculos 
antes crucificaram Cristo.  

Através de caminhos díspares como a ciência e a religião, pode-se 
verificar a existência de critérios essenciais a toda e qualquer cultura, 
estruturas que permanecerão as mesma, seja na relação homem — meio, 
seja na relação homem — ele mesmo.  

E como analisar estes componentes, extraindo o que há em comum 
em todas as sociedades? Em resumo, o que é essencial, próprio do ser 
humano?  

Aí é que entra a ética, como uma reflexão sobre as várias morais que 
são os referenciais para as atitudes, ideias e valores inerentes a todos os 
povos enquanto demonstradores dos padrões estáveis e de mudança. A ética 
colhe-os em dados e, nesta coleta, faz a decantação para que se possa separar, 
juntar, arquivar a várias correntes, estabelecendo os pontos em comum. 

Estas mudanças são os desafios para a ética. Por isto, dizíamos, ética 
não rima com tédio. Nunca. Como apassivá-la se em sua relação com o 
mundo vital participa efetivamente dos questionamentos do Direito, da 
Psicologia, da Sociologia e outras áreas?  

A ética insere-se numa configuração platônica ao buscar a perfeição 
através de modelos ideais, portanto, é o mundo real que importa. Colher 
dados a partir da realidade, sem no entanto tirar os olhos de um mundo 
solidário, já é uma atitude ética de extremo desafio e esperança.  

Como o fenômeno moral deixa fragmentos subjacente à todas as 
culturas, é necessário que o compreendamos racionalmente num universo 
de diálogo, argumentativo, pois não há justificativa sem compreensão, nem 
compreensão sem justificativa.  

Os conceitos éticos se circunscrevem a um universo em devir, em 
processo de relaboração permanente dos momentos indicativo — eu sou, ao 
lado de um momento imperativo — eu devo ser, tudo vivido dentro das 
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circunstâncias limitantes. Acreditamos que agora já seja possível afirmar 
que a moral é o conteúdo paradigmático, ou seja, o modelo para a reflexão 
ética, o material que é capaz de apresentar as teorias que definem, 
confrontam e delimitam os vários comportamentos humanos.  

Pode-se constatar que a luz que ilumina a ética não são os fatos 
brutos, e sim os valores deles imanentes. E é um valor subjacente ao desejo 
humano, duelando com o interesse-interesseiro do bem comum. 
Combatendo o próprio egoísmo, o homem vê na busca do bem-comum, o 
resguardo de sua integridade. O bem-comum torna-se o poder dividido, 
enquanto preservado pelas leis.  

E o que são leis?  

É o que possibilitou a passagem do mundo animal — regido apenas 
pelos instintos, imutáveis e repetitivos, que visam apenas a autopreservação 
e a perpetuação das espécies –, para o mundo humano, que pensa, vê e age 
(ou deveria assim sê-lo) adiante dos instintos básicos.  

Para que se faça parte do contingente humano, exige-se o uso da 
responsabilidade e da liberdade, sem o que não saímos do mundo da má-fé. 
Só se pode tratar o homem na sua totalidade e finalidade, ou seja, o ser 
integral buscando o máximo da realização humana que é a autoperfeição.  

No começo perguntávamos: Pode-se renunciar à própria liberdade?  

Ora, qualquer ser responsável e livre terá como valor inalienável a 
vida em sua integridade física. A ética, ao refletir sobre a questão da 
sobrevivência, proclama a vida como o bem maior e isto subjaz a todo o 
comportamento.  

E é necessário um elo que sirva de intermediário nas relações 
humanas que é a tolerância, que Einstein definia como o respeito a toda 
convicção individual embora se possa constituir em um grave problema 
quando a pergunta se reverte a nós: Devemos tolerar nossa própria 
intolerância? De que forma, a fim de que se enriqueçam as relações sociais? 
Estabelecendo pontos de contato, tangenciando pontos em comum nos 
vários conflitos, para poder dissipá-los num empenho máximo pela paz. Isto 
não contraria o empenho do homem realizar a sociedade perfeita e todos 
temos como embrião, ideias isoladas. A soma de todos formaria o todo 
completo, mas para tal é preciso pensar. Pensar sobre a necessidade do 
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outro, de estar com os outros através de relação pacífica, não pacífica-
morta, mas exuberante.  

Pensamento e ação, eis a tônica das relações sociais na sua origem, 
reprodução e difusão. E qualquer prática ou teoria que não inclua o homem 
concreto nas várias áreas científicas, sociais, políticas, o exclui. Não há 
meio termo. Por isto há uma forte relação dialética de conflito entre a ética 
e as relações sociais. Enquanto a ética propõe a efetividade dos princípios 
humanos os mais essenciais, por outro lado as sociedades se estruturam, 
desestruturam e reestruturam em novas concepções, atendendo aos novos 
anseios da humanidade.  

Mas em todo este processo algo salta aos olhos como básico em 
todos os tempos e culturas: nunca será ético tolerar a miséria, dar vazão 
livre à injustiça, violentar-se na corrupção.  

Mudam os tempos, mudam as visões de mundo. Que direção 
tomamos? Humanização ou desumanização?  

Se optamos pela desumanização, a ética torna-se estética, porque não 
há nada mais belo do que a descoberta da própria humanidade, que dá 
sentido e valor à vida.  

Enquanto houver peregrinação do homem para o seu 
aperfeiçoamento, haverá esperança, talvez a palavra de mais sentido ético 
para o homem, tudo inserido num processo democrático. Mas qual 
democracia?  

Aquela que é sempre e de novo inventada, reinventada, num 
exercício crítico de transformação da realidade pela conscientização.  

Como a liberdade, ela não pré-existe em qualquer barro a ser 
moldado, pois é conquista.  

Como em todos os sistemas, admite-se o conflito gerador das 
contradições. Sem conflito há a estagnação dos totalitarismos, nos quais o 
poder é exercido sem controle. Nas democracias de todas as formas 
(familiar, escolar, governamental, etc.) deve o controle ser o olhar que 
aponta para a autonomia e que admite a diversidade. O grande perigo é 
idealizarmos todo um ritual democrático fora de nós e não dentro de nós. 
Praticarmos uma hipocrisia cuja embalagem é caiada por dentro.  
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Também devemos nos perguntar: Qual o sentido da democracia?  

A resposta pelo seu sentido talvez nos seja dada pela democracia 
como moral, que pode nos levar a um estado de justiça. Isto embasado no 
fato de que há no coração do homem o desejo de uma sociedade do homem, 
pelo homem e para o homem. E talvez nesta grandeza esteja justamente a 
sua fraqueza. Colocando-se como meio e fim, como um círculo concêntrico, 
o homem se esquece de sua visão transcendente, para além de seus limites.  

Qual o sentido emocional da democracia?  

Talvez a resposta esteja no prazer da democracia, de vivê-la no 
intercâmbio de ideias, na responsabilidade da emissão de juízos, na 
esperança da mudança para um mundo solidário.  

E a mensagem que deixo a todos é que possamos viver neste prazer 
num amanhã bem próximo, num mundo em que as relações sociopolítico-
culturais estejam impregnadas de sentido ético na comunicação e 
participação.  
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