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A sociedade é um mecanismo que ajuda os seres 
humanos a lidar com o destino de serem seres 
morais.  

Zygmunt Bauman 



 Sociedade: grupo de indivíduos que instituem, a partir de uma 
ordem moral preexistente, uma organização política 
destinada a realizar benefícios comuns 

 Ordem moral: direitos e deveres que os indivíduos e grupos 
têm entre si e que antecedem os vínculos políticos e sociais  
• a ordem moral emerge das várias culturas da sociedade 

 Organização política: coordena interesses de indivíduos e 
grupos por meio de contratos fundamentados na ordem 
moral 
• contratos: criam obrigações vinculatórias entre os 

indivíduos e grupos – estão fundados no princípio moral de 
que as promessas devem ser cumpridas  

SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA (MODERNA) 



 Formulada com base nas teorias do Direito Natural 
(séc. 17) sua meta é usar a Constituição e o poder 
judiciário para limitar a ação dos poderes legislativo e 
executivo 

 Fornece fundamentos regulatórios baseados nos 
seguintes princípios: 
• Os indivíduos são agentes racionais, sociáveis e 

colaboram pacificamente em benefício comum 
• Os indivíduos têm o direito de defenderem seus 

interesses junto ao poder instituído 

ORDEM MORAL MODERNA  



Definem 2 esquadros (padrões/modelos) da conduta:  

 PRINCÍPIOS 

 REGRAS 

 Estão baseadas em BENS / VALORES 

NORMAS MORAIS 



 Signo de algo valioso,importante, interessante, 
necessário... prioritário 

 Aquilo que exige prioridade em nossa atenção e 
cuidados 

 É o motor de nossas decisões 

 Raiz de nossos SINS e NÃOS 

 Bem = valor supremo (“sagrado”) 

BEM / VALOR 



  Africanos/Ameríndios... Espírito  

  Taoísmo   Ordem celeste (tao) 

  Confucionismo  Ordem humana (ren) 

  Hinduísmo/Budismo Lei da ação (dharma) 

  Judaísmo   Lei Divina 

  Cristianismo   Amor Divino 

  Islamismo   Perfeição Divina 

  Gregos   Equilíbrio 

  Renascença   Beleza / Harmonia 

  Modernidade   Progresso / Des. Sustentável 

  Pós-modernidade?  

BEM 



Monetário 

• Prescreve um preço 

• Norma de comércio 

• Define as condições 
materiais das trocas e 
comparações 

 Moral 

• Prescreve uma ação 

• Norma de conduta 

• Define as condições de 
reconhecimento e 
legitimação de algo 

TIPOS DE BENS/VALORES 



VALORES DAS SOCIEDADES CONTEMPORÂNEAS 
Segurança  

 Individualismo 

Desmanche das instituições tradicionais 

 Flexibilização das relações interpessoais, entre 
classes sociais, entre culturas, entre sociedades etc. 

 Qual é o nosso Bem (valor supremo)? 



 Norma que estabelece fundamentos para que seja 
encontrado o padrão de conduta mais adequado a 
uma situação 

 Um princípio é um padrão que deve ser 
observado, não porque ele promoverá ou 
assegurará uma situação econômica, política 
ou social julgada desejável, mas porque é uma 
exigência da justiça, da imparcialidade ou de 
alguma outra dimensão da moralidade.  

Ronald Dworkin 

PRINCÍPIO 



 Norma que estabelece um padrão de conduta 
obrigatório visando evitar desvios éticos ou conflitos 
prováveis 

 Foco: situações particulares 

REGRA (leis, regulamentos, disposições...) 



 As normas morais são apenas esquadros 
(ferramentas) com os quais podemos construir 
qualquer tipo de sociedade 

 Portanto, não devemos sacralizá-las ou recorrer 
apenas a elas para agir no âmbito da moralidade 

IMPORTANTE 

Para ser dita moral, uma ação não deve se reduzir a uma 
série de atos conformes a valores e normas, ela implica 
também a constituição de si enquanto sujeito moral. 

Foucault 



Bifurcação do lema / norma  

Situação em que devemos escolher entre alternativas 
contraditórias e igualmente insatisfatórias. 

Nunca resolvemos definitivamente um dilema 
ético 

• Motivo: nossas escolhas são apenas escolhas e 
jamais a expressão da verdade 

DILEMA ÉTICO 



 Até onde ir na relação com o planeta?  
• Conforto ou responsabilidade? 
• Controle populacional x geração de renda x preservação 

do planeta 

 Até onde ir em relação a si mesmo e ao corpo humano?  
• Eutanásia? Plásticas? Alimentação? Clonagem? Biônica? 

Prazer? 

 Até onde ir na relação com o Outro?  
• Eficiência econômica ou solidariedade? 
• Devemos interferir nos costumes de outras sociedades? 
• Os animais têm direitos? 

DILEMAS ÉTICOS ATUAIS 



 Qual democracia? 

 De quem é a imprensa? 

 Direito Internacional 

 Governo mundial 

 Novas lógicas de desenvolvimento 

 Nova concepção de cidade 

 Distribuição de conhecimento 

ATÉ ONDE IR NA GOVERNANÇA? 



 
 

Essa questão é tão importante quanto suas irmãs mais 
famosas:  

 Quem sou?   Identidade/essência 

 De onde vim?  Origens/tradição/motivações 

 Para onde vou?  Destino/propósitos/política 

 Até onde ir?  Limites/fronteiras escolhas/atos 

ATÉ ONDE IR? 



 
 

 Essa inquietação transforma a Ética na ciência/arte 
de gerenciar a distância que mantemos em relação 
ao planeta, aos outros e a nós mesmos. 

 É a questão-guia na resolução de dilemas 
éticos 

 Só podemos respondê-la em “sociedade”, por meio 
do diálogo e tendo em vista o entendimento e a 
boa partilha do espaço que nos é comum 

ATÉ ONDE IR? 



 
 

 A qualidade dessa resposta depende, basicamente, 
de duas atitudes responsáveis por uma vida boa:  

• Boa-fé (honestidade, transparência...)  

• Boa-vontade (cooperação, responsabilidade...) 

ATÉ ONDE IR? 



BEM/VALORES 

BOA vida 

segura 
confortável 

feliz 

VIDA boa 

correta 
útil 

dialógica 
 

bons modos 

felicidade sustentável 
Bem 



Os bons modos são os protetores do bem/valores 

Bom modo: comportamento destinado a promover o 
bem/valores ou evitar danos a si próprio e aos 
outros 

Origem do bom modo: autodeterminação de conciliar 
interesses pessoais com interesses alheios 

A fragilidade dos modos é a principal causa da 
corrupção! 

OS BONS MODOS 



Respondendo a três perguntas que também nos 
ajudam a decidir Até onde ir?: 

 Quero? (desejar, pretender, projetar...) 

 Posso? (ser capaz/saber realizar) 

 Devo? (obrigação moral / necessidade / prioridade) 

COMO OS BONS MODOS SÃO CONSTRUÍDOS? 



  
A solução para o problema que você vê na vida é 
uma forma de viver que faça  desaparecer o 
problema. 

Wittgenstein  
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