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Resumo

O estudo traz um mapa dos dilemas vivenciados no ciberespaço e mapas
sobre os conceitos históricos da moral e da ética. Ele inicia-se com as
evidências sócio-comportamentais e características do ciberespaço na
atualidade. Percorre o pensamento de autores clássicos da filosofia, da
sociologia e da psicologia, tais como: Aristóteles, São Tomás de Aquino,
Kant, Hegel, Durkheim, Weber, Freud e Nietzsche entre outros. O objetivo
deste mapeamento é compreender o conceito da moralidade e da ética em
todas as suas dimensões e associações, percorrendo questões centrais do
conhecimento, tais como: o conceito de verdade, a ideia do bem e do mal, o
conceito da virtude associado a beleza, a consciência moral, o valor moral, o
valor material, o valor simbólico e estético. Ao final deste estudo teórico,
propõem-se um modelo de análise, com base no tipo ideal weberiano,
relacionando os conceitos aos valores observados no ciberespaço.

Palavras chave: ética no ciberespaço, valores morais e virtudes na pós
modernidade.

	
  

Abstract

This study maps the issues found inside of the cyberspace as well as the
historical concept of ethics and morality. Within its first section, the main
features of the cyberspace and social behaviour in the cyberspace are
examined; thoughts and concepts of famous philosophers such as Aristotle,
Thomas Aquinas, Kant, Hegel, Durkheim, Weber, Freud e Nietzsche are also
discussed. The core objective of this mapping is to understand the
dimensions and associations linked to the concept of ethics and morality. It
also touches upon key questions such as the notions of: truth, good and evil,
moral conscience, beauty as a virtue, as well as ethic, material and aesthetic
values. Lastly, a model for analysing these notions and concepts with
observations found in the cyberspace is proposed, based on the ideal type
model by Max Weber.

Key-words: ethics in the cyberspace, moral values, and post-modern virtues
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INTRODUÇÃO
A questão da moralidade e da ética, apesar de muito estudada, parece

ser um tema atual. Ao ler as preocupações morais de um nobre francês no
século XVI, como relata a obra de Montaigne (2010) pode-se observar que os
dilemas comportamentais, o certo ou o errado, o que nos faz bem ou mal,
são significantemente parecidos com os da atualidade (em certa parte da
obra ele menciona preocupar-se com a correria de seu tempo). Tomadas as
devidas proporções, no discurso de cada época, logo se vê que a moralidade
não sai de moda.
Os dilemas morais, mesmo sendo tão debatidos e estudados desde a
Antiguidade, não são solucionáveis, não podem ser colocados tão às claras,
com regras e leis, ou até mesmo ganhar um conceito delimitado (HUME,
2000; BAUMAN, 2013). Não há fórmulas para definirmos o certo e o errado, o
verdadeiro e o falso, o bem e o mal, não há como haver. Isso seria dar
respostas universais aos tipos humanos, a razão da nossa existência, aos
limites da ciência na busca da verdade. É preciso alinhar as expectativas em
relação à moral e a ética – ela é um debate, um diálogo, uma busca eterna.
As religiões auxiliaram e ainda auxiliam no tema, a ciência apoia a busca,
complementa o debate. A ciência da ética deve muito aos pensadores
clássicos, aos iluministas, aos filósofos e pensadores dos séculos XIX e XX.
Os pensadores da atualidade, ao descreverem a pós-modernidade
como um tempo de liquidez, efêmero, paradoxal, não colocam muitos rumos
para a questão. Bauman (2013) sabe que a ética de hoje não tem mais o
sentido universalista da ilustração. Ela encontra-se sem rumo e diz respeito a
pequenos grupos, disposta de forma fragmentada. A política não tem mais
ideais e os idealistas viraram pragmáticos, os valores morais foram
liquefeitos. De qualquer forma, as responsabilidades ainda nos caem aos
ombros, talvez de maneira individual; mas as escolhas do bem e do mal, da
verdade e da mentira, do certo e do errado são feitas a todo momento.
A sociedade descobre-se diante de novos dilemas, incentivados pelas
mudanças tecnológicas e disposta em um sistema cuja base econômica está
fundamentada na produção de bens tangíveis. Se Nietzsche estivesse entre
nós na atualidade, não entenderia que a busca do nada, a que ele se referiu,
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acabou sendo conduzida às buscas fúteis e sem sentido que os
frequentadores e consumidores da internet fazem.
A moralidade do ser encontrou no ciberespaço um ambiente fértil para
se mostrar. O universo paralelo das redes de computadores caracteriza-se
pelo aumento exponencial de verdades e mentiras, de virtudes e desvirtudes.
A internet é o local onde o mundo acontece a uma velocidade atroz e as leis
demoram a se instaurar. A internet é o lugar em que a moral pode ser ainda
mais livre, onde não há dever, onde a liberdade humana pode ser levada ao
extremo, acobertada em máscaras. Não é possível que, na busca estética
atual, o bem e o mal sejam reduzidos a “likes” e “deslikes”. Não é possível
que os valores morais sejam aí negados, quando, mais do que nunca, as
pessoas precisam saber como agir, saber o que é certo e errado na rede. O
entendimento da ética e da prática moral no ciberespaço se faz, portanto,
ainda mais necessário.
A questão da pesquisa
O tempo em nosso tempo passou a variar de acordo com o local onde
nos conectamos e nos encontramos com outras pessoas no ciberespaço.
Estar em rede deixou de ser uma diversão, tornou-se uma razão de ser, e ser
on-line é diferente de ser off-line. Não é que não transportemos o que somos
para a rede, é que podemos ser muito mais on do que off. Nossa liberdade
on-line é quase que ilimitada; a admiração narcísica e a observação
voyerista1 podem ser melhor exercidas em fotos e vídeos do que no espelho
ou na janela da casa. A dinâmica das relações, aproximadas e aceleradas,
passa por saber lidar com o outro distante, em que virtudes como o respeito,
a coragem e o sentir com o outro estão presentes.
No âmbito das questões sociais e políticas, nossas dúvidas
ultrapassam a interface do computador: o que é verdade e moralmente
aceitável em tempos em que tudo é possível e cujos governos agem
propriamente de forma imoral? Em um mundo - o ciberespaço - em que tudo
pode, fica difícil avaliarmos o certo e o errado, o justo e o adequado.
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Considerando-se esse quadro que nos coloca diante de interrogações

e perplexidades, este estudo pretende buscar como os valores morais e as
virtudes foram tratados pela filosofia e pelas ciências sociais ao longo do
tempo, para, a seguir, identificá-los nos comportamentos do homo cyber nos
dias atuais. Não existe aqui a pretensão de exaustividade histórica do tema.
Esse caminho seria tão longo que exigiria anos de concentração e
aprendizado. A intenção não é a de dar conta da totalidade do pensamento
de cada um dos pensadores que será aqui tratado. O que se pretende é fazer
o levantamento daquilo que cada pensador nos oferece sobre sua concepção
de valores éticos e morais e, com isso, ir desenhando uma cartografia dos
conceitos, na construção de uma espécie de modesta enciclopédia sobre as
virtudes da ética e a maneira como esse conceito foi evoluindo no tempo. A
expectativa é que essa cartografia possa nos servir para avaliar a crise ética
em que estamos mergulhados e que se manifesta de modo exemplar no
ciberespaço.
Estado da arte
O estudo dos valores, da virtude e da ética vem sendo, desde a
antiguidade, trabalhado por muitos filósofos, cientistas sociais, psicólogos,
pensadores. Ainda na atualidade é um dos temas mais debatidos. Portanto,
fazer um apanhado teórico dos pensadores não é uma tarefa fácil. Procurouse abranger o pensamento em diferentes épocas, da Antiguidade até a Idade
Média, do Iluminismo aos dois últimos séculos.
Pode-se compreender que a virtude se liga à questão da moral, pelo
tangenciamento dos valores morais com ações alcançáveis. Para antecipar
em um sobrevoo aquilo que será desdobrado de modo mais detalhado no
decorrer deste trabalho, a moral, segundo Aristóteles, vai muito além da
prática e das virtudes; ele mesmo a identificou como objeto do homem na sua
relação com o outro. O conceito traz, assim, orientação para o agir. Em Kant,
a moral ganha racionalidade, sendo possível se separar com clareza o que
do aspecto moral cabe ao sujeito e o que cabe à sociedade. Com base nisso
surgem a moral subjetiva e a objetiva de Hegel, distinguindo ainda mais o
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que é o dever social e incluindo o conceito de ética, eticidade, a moral
objetiva, aquela que vem da obrigação com o outro.
O dever, então, é aquilo que o grupo vem exigir do indivíduo. O
conceito ganha novas visões, a da psique com Freud e Lacan e a do grupo
social com os sociólogos Weber, Marx e Durkheim. O conceito fica marcado
com as contribuições sobre a virtude pelos antigos: a da moral do indivíduo
por Kant, da ética em Hegel e dos valores - ora intitulados como
representantes de bens materiais, ora como bens intangíveis - pelos
sociólogos, que acreditavam na igualdade e na força do grupo. Assim, o
termo chega a outras dimensões da sociedade, sobretudo no desenrolar da
ética kantiana e hegeliana, para os costumes, a cultura, a arte, a lei do
Estado de Direito.
Em algum momento do processo de entendimento do que cabe ao
indivíduo e do que está fora dele encontra-se o processo de busca por
objetos, resultados subjetivos, externos a nós. Neste processo, Maquiavel,
Kant, Weber e, mais tarde, Arendt, tratam da questão do processo moral,
discutindo se devemos nos desviar da moral para chegar a um fim valoroso.
A ética chega aos dias atuais desacreditada pelo pensamento de sociólogos
como Adorno, Morin, Bauman e Lipovetsky. Despedaçada em uma sociedade
cujas regras estão soltas e onde a individualidade é característica, é de se
compreender que as maiores apostas estão na ação moral do indivíduo.
O ciberespaço, por sua vez, nos apresenta um ambiente onde as
características pós-modernas podem ser levadas ao extremo, tanto em
termos de velocidade quanto de comportamentos. É, por isso, um ambiente
que levanta a necessidade da reflexão sobre ética e moral. A pesquisa sobre
o ciberespaço essencialmente se deu pela leitura de obras de Manuel
Castells, Pierre Lévy, Lucia Santaella e André Lemos, entre outros.
Estudos atuais sobre o tema dos valores humanos (STOEBER;YAN,
2016; MEINDL et al, 2015;VOLLMER; RANDLER, 2012; SCHWARTZ, 2004)
são sobretudo quantitativos, realizados principalmente pela psicologia
comportamental que busca estudar a personalidade e o comportamento de
indivíduos e dos grupos. Alguns destes estudos colocam como limites da
pesquisa os aspectos numéricos e pouco qualitativos.
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Kilicer, Coklar e Ozeke (2017) possivelmente foram as pioneiras no

estudo dos valores no ciberespaço, quando fizeram uma análise dos valores
humanos com cerca de 1500 usuários de mídias sociais (Facebook),
localizados na Turquia, aplicando a escala de Schwartz (2004) e utilizando
perguntas indiretas com o uso da escala Likert. Mencionam que um dos
principais limites do estudo é a falta de informações qualitativas. As autoras
percorrem alguns estudos também quantitativos, especialmente os realizados
pela European Social Survey and Word Values Survey. Os mais
interessantes parecem acompanhar (mesmo que estatisticamente) a
influência da mídia (geral) frente ao estímulo dos valores humanos, como os
de Besley (2008); Ingehart e Baker (2000). A principal conclusão a qual as
pesquisadoras da Turquia chegaram foi que o ambiente digital não se mostra
fechado ao mundo real, os valores são permeáveis. Pierre Lévy ao definir a
virtualidade já afirmou isto.
As principais escalas de valores utilizadas nos artigos observados
nestes estudos foram as de Schwartz (2001) e Rokeach (1989), que visam
prever e analisar atitudes, opiniões e ações de forma quantitativa. Observamse duas questões relevantes sobre estas escalas: a) elas incluem valores
tidos como universais e b) caracterizam os valores do ambiente de seus
pesquisadores. Bauman (2011, 2014) entende que a pós-modernidade não é
mais universalizável (item discutido no capítulo 4). Schwartz (2004) é um
pesquisador de Jerusalém que trouxe valores como a paz, o respeito e
mesmo valores religiosos, valores estes que, certamente, não terão a mesma
importância aqui e no ciberespaço.
Assim, fica claro que os estudos de valores no ciberespaço devem
considerar uma avaliação qualitativa além da quantitativa e que, caso
queiramos compreender a permeabilidade ou a transposição dos valores de
um ambiente a outro, é relevante considerar aspectos locais e características
das subculturas do ciberespaço. Estudos qualitativos e específicos podem
ajudar na caracterização e nas peculiaridades de valores próprios e distintos
do ciberespaço.
O presente estudo fará um mapeamento teórico do pensamento
acerca dos valores e das questões éticas levantando aquilo que poderá
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impactar na presença da moralidade, da ética e dos possíveis valores que
podem ser observados qualitativamente no ciberespaço.
Por fim, metodologicamente, este estudo percorreu o caminho do meio
quanto às escolhas das obras e da literatura sobre ética, utilizando-se ora de
uma

abordagem

temporal

ora

multidisciplinar,

mas

procurando,

fundamentalmente, trazer pensadores e autores de peso que trataram do
tema. Se desta seleção escaparam alguns pensadores relevantes, estes
possivelmente

foram

abordados

de

forma

indireta

pelos

autores

considerados. Sem dúvida, a abordagem poderia ter incluído outras obras,
muitas das quais mencionadas pelos pensadores selecionados. Trata-se aqui
de Paul René, dos economistas e juristas mencionados por Durkheim, Rudolf
Jhering, Jean- Baptiste Say, Wilhelm Wundt, Schopenhauer ou mesmo
pensadores contemporâneos, como Anthony Giddens, Herbert Marcuse,
entre outros.
O tema poderia ainda ter outras abordagens: a da ficção, a da arte, da
filosofia oriental, por exemplo. Certamente, seria riquíssima a compreensão
da moral do ponto de vista simbólico, pois dificilmente as virtudes e os
valores são tomados à consciência, podendo ser expressos por meio de
palavras e métricas.
Quadro 1: Abordagem da pesquisa (não exaustiva)

Fonte: A autora, 2017.

Quanto à forma de abordagem, existe aqui a convicção de que foram
feitas escolhas teóricas importantes, confiando sobretudo à filosofia o papel
de esclarecer o significado da moral. Entretanto, ressalva-se que este estudo
não pratica a filosofia como ciência, não faz uma leitura crítica sobre o tema,
ele simplesmente pretende trazer, sob a égide de importantes pensadores, o
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conceito da moral e da ética para os dias de hoje, para apoiar estudos e
inseri-los na observação do ciberespaço.
Justificativas
O ciberespaço vive em terreno árido quanto à confiabilidade das
informações, não só devido à presença de perfis falsos e notícias fakes, mas
devido também ao enorme volume de conteúdo criado diariamente, sem
regras de qualidade ou processos de checagem de dados: uma infinidade de
dados pouco confiáveis colocados à disposição dos usuários e transmitidos
diariamente como fatos verídicos.
Outros fenômenos como a expressão excessiva dos desejos, das
vaidades e da intimidade são frequentes. Não se trata aqui simplesmente de
expor o que se pensa ou o que se deseja, trata-se da falta de entendimento
do que seria certo ou errado expor, mostrar ou agir. A ética da web
desconsidera alguns princípios da boa convivência, do bem agir.
Há poucos estudos específicos sobre a questão, não só pelas
constantes transformações nos comportamentos dos internautas, mas porque
a temática é recente. O ciberespaço mostra-se muitas vezes distante das leis
e regras vigentes fora dele, tanto em termos de pertinência quanto de
aplicação da lei. Os ideais de liberdade, a presença de códigos abertos e a
disponibilidade irrestrita garantem aos interessados grande acesso a
informações e dados. Por outro lado, interferem na vida do indivíduo ou da
organização que não quer tornar públicas suas informações. De fato, é
preciso saber que, ao disponibilizar a informação, ela se torna pública, não
pertence mais ao indivíduo, podendo ser modificada, utilizada, deturpada.

Objetivos
O objetivo geral deste trabalho é, a partir de uma longa jornada
conceitual sobre valores éticos e morais, propor caminhos de observação dos
valores morais no ciberespaço.
São objetivos específicos deste trabalho:
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a. Realizar cartografias conceituais da moralidade e da ética
com base nos principais pensadores do tema.
b. Propor um modelo para análise dos aspectos morais e éticos
no ciberespaço.
Hipóteses
A hipótese central deste trabalho é que o ciberespaço configura-se

como um ambiente permeável aos valores presentes na sociedade, mas que
pode,

por

conta

de

determinadas

características

(velocidade

de

transformação, criação simbólica, autonomia moral e falta de regras),
evidenciar valores morais ou a falta deles.
H1. A falta de regras e a liberdade do ciberespaço pedem uma maior
autonomia moral do indivíduo
H2. Os valores morais presentes no ciberespaço brasileiro diferem
dos demais países e diferem frente as próprias subculturas cibernéticas. É
preciso, antes de buscarmos dados quantitativos, com valores e escalas prédefinidos, avaliarmos, com base em uma cartografia conceitual bem
informada, qualitativamente as peculiaridades deste ambiente – dos
indivíduos, e grupos sociais, especialmente os menos efêmeros.

Fundamentação teórica
A busca teórica da pesquisa pode ser dividida em três momentos: o
mapeamento dos conceitos fundamentais sobre ética e valores, percorrendo
dos clássicos até os autores da modernidade, passando pelos brilhantes
Iluministas. Em seguida, fez-se uma análise do tema junto a estudiosos do
pós-modernismo, no sentido de compreender os dilemas da civilização
ocidental, as prioridades após as duas grandes guerras, os resultados das
experiências transmitidas pelos meios de comunicação de massa e da cultura
digital disposta no ciberespaço. O terceiro, que na verdade ocorreu ao longo
de todo o percurso, foi a prospecção de conteúdos e pesquisas,
especialmente as relativas ao comportamento digital.
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O estudo inicia-se percorrendo estudos da filosofia clássica que tratam

sobre a beleza, a felicidade e o amor como elementos anímicos. Platão,
Aristóteles, Sêneca, Epícuro, são alguns exemplos. Durante a Idade Média, a
questão moral foi confiada a Santo Agostinho e a São Tomás de Aquino e
voltou a ser expressiva em volume de trabalhos e profundidade com os
filósofos da ilustração, cujos últimos trabalhos correspondem às obras de
Kant e Hegel. Os aspectos morais saem da dimensão do indivíduo e ganham
importância social, sobretudo ao final do século XIX e começo do século XX,
com Weber, Marx e Durkheim que levam os valores ao grupo social. Os
estudos que se seguem retomam a abordagem iluminista, mas questionam o
certo e o errado, após o mundo ter presenciado as duas grandes guerras
mundiais, tema abordado nas obras de Arendt, Adorno e Popper. O conceito
de valores chega à pós-modernidade cercado de muitos questionamentos,
uma fase vista como sem moral, de forma semelhante ao que Nietzsche
mostrou na virada do século XX. Os valores mostram-se perdidos,
dissociados em uma sociedade individualista, hedônica e sem ideais. Assim,
alguns pensadores de nossa época rediscutem a ética, a moral e os valores
vigentes. Discute-se, no contexto da pós-modernidade, o capitalismo
desbotado e vidas urbanas repletas de contradições, por meio das obras de
Harvey, Bauman, Morin, Lipovetsky, sociólogos e filósofos desta época.
Poderia ainda percorrer os trabalhos da psicologia comportamental ou do
entendimento da personalidade, posto que o indivíduo acaba sendo o cerne
da

cultura

pós-moderna.

Entretanto,

fez-se

uma

escolha

para

os

comportamentos com uma abordagem mais geral e teórica e com enfoque
social.
Para

apoiar

o

entendimento

dos

dilemas

pós-modernos

do

ciberespaço, bem como a caracterização deste ambiente e a identificação de
manifestações individuais e dos grupos, foram trabalhados os autores
consagrados sobre o tema como Lévy, Castells, Santaella e Lemos.
Há estudos recentes sobre o tema da ética no ciberespaço e estes
perfazem sobretudo as áreas do direito, do comércio e da indústria de
games. Existem ainda estudos da psique e do comportamento social neste
meio, mas, na sua maior parte, específicos e quantitativos.
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As obras e suas principais contribuições são referenciadas no quadro

2. No apêndice B, mostra-se o quadro completo.
Quadro 2: Principais obras referenciadas – conceituação ética e moral

	
  

	
  
	
  

22	
  

Fonte: A autora, 2017.
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Metodologia
A metodologia básica deste trabalho envolve a revisão bibliográfica
dos valores humanos e os conceitos de ética da antiguidade até os dias
atuais, visando aplicações ao ciberespaço.
Em termos gerais, a metodologia adotada no desenvolvimento desta
pesquisa tem as seguintes características:
- Quanto à abordagem, a pesquisa é do tipo qualitativa, visto
que se concentrou no aprofundamento da compreensão do tema pesquisado
e na explicação de aspectos da realidade que, no geral, não podem ser
quantificados, visto que os dados analisados não são mensuráveis e se
valem de diferentes abordagens.
- Quanto à natureza, a pesquisa é do tipo básica, já que sua
utilidade é para o avanço geral da ciência, sem o compromisso direto da
aplicação prática. Envolve a busca de verdades e interesses universais.
- Quanto aos objetivos, a pesquisa é do tipo exploratória, visto
que pretende aumentar o entendimento sobre o tema, construir hipóteses e
mapear a questão, propondo aplicações teóricas dos conceitos de valores e
éticos às características do ciberespaço.
- Quanto aos procedimentos, é uma pesquisa bibliográfica já
que envolve amplo levantamento de referências teóricas, como livros, artigos
científicos, entre outros, com a finalidade de recolher informações e
conhecimentos prévios sobre os problemas a respeito dos quais se pretende
procurar as respostas.
Metodologia específica
A seleção das obras e autores que foram adotados como referencial
teórico seguiu o critério do estado da arte. Assim, foram selecionados autores
clássicos e obras consagradas que tratam da questão da ética, da
moralidade e dos valores humanos. Para que fossem captadas, de alguma
forma, as nuances culturais históricas, foram eleitos autores desde a Grécia
Clássica até a chamada pós-modernidade. Buscou-se, sempre que possível,
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a leitura de mais do que um autor de determinada época, a fim de se obter
maior perspectiva sobre o tema. Dada a riqueza de obras disponíveis e o
grande conjunto de autores relevantes, não foi possível uma seleção que
pudesse dar conta de todas as possibilidades; entretanto, a seleção de
autores e obras utilizadas, pelas suas contribuições e registros na história do
conhecimento humano, é devidamente robusta para ser classificada como
representativa e suficiente em termos dos conceitos teóricos envolvidos.
A abordagem teórica do trabalho não teve um único formato, iniciou-se
com uma linha do tempo, buscando compreender a evolução do pensamento
filosófico na definição e delimitação do tema. Em seguida, deixou-se de lado
a visão histórica trazendo a contribuição de outras ciências como a sociologia
e a psicologia para o tema. Evitou-se considerar linhas de pensamento
filosóficos. Quando necessário, mencionaram-se tais linhas, como o caso dos
epicuristas, dos utilitaristas, dos fenomenologistas etc. Mas, de qualquer
forma, os ideais defendidos em tais linhas foram inevitavelmente abarcados,
dada a composição dos autores utilizados.
A pesquisa teórica traz limites de duas ordens: uma da extensão do
tema - por mais abrangente que a pesquisa tenha sido, certamente não foi
exaustiva. A outra, da profundidade: buscou-se avaliar com um olhar de um
não especialista os temas de maior relevância para o estudo.
Ao final utiliza-se o modelo weberiano do tipo ideal; no caso, um
modelo conceitual englobando um conjunto de valores previamente
selecionados a partir da cartografia bibliográfica realizada.
Cada capítulo deste trabalho diz respeito a uma cartografia, como
ilustra a figura seguinte.
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Figura 1: Cartografia para o ciberespaço

Fonte: A autora, 2017.

Estrutura do trabalho
O capítulo 1 aborda a temática do ciberespaço, caracterizando-o sob a
influência de pensadores pós-modernos e a cultura cibernética.

São

levantadas primeiramente as características do ambiente trazidas pelos
pensadores e abordadas atitudes relativas às redes. Possíveis valores foram
tomados a partir dos estudos dos sociólogos pós-modernos, uma vez que o
ciberespaço não é um ambiente fechado, mas permeável aos valores atuais.
No capítulo 2 faz-se uma abordagem sobretudo filosófica e histórica a
respeito do conceito de moral. O conceito inicia-se com Sócrates e Platão,
mas é sobretudo com Aristóteles que se consolida a visão das virtudes, da
moral relacionada à ação e ao hábito. O conceito passa pelos paradigmas de
outros tempos, incluindo a visão religiosa de São Tomás e Santo Agostinho e
a visão de pensadores do século XV, que construíram seus pensamentos a
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respeito da moral, evidenciando comportamentos a eles acessíveis e
relacionados aos ideais de sua época, tais como Maquiavel e Montaigne. Por
fim, e talvez a mais substancial abordagem, a dos iluministas: Rousseau e
Hume falam da liberdade e da experimentação na moral, mas é no
racionalismo alemão de Kant e Hegel que o conceito ganha a dimensão do
dever moral do indivíduo e da ética da sociedade.
O capítulo 3 traz ao conceito de valor uma abordagem menos temporal
e fundamentalmente múltipla: faz-se uma abordagem do conceito de moral e
ética considerando-se os principais sociólogos, psicanalistas e filósofos do
século XX. A sociologia contribuiu para o entendimento dos modelos sociais,
políticos e econômicos e seu desdobramento sobre a moral através das
ideias de Marx, Durkheim e Weber. A filosofia desta fase, de Nietzsche e de
Scheller, desconstruiu a moral à espera de novas propostas. A psicologia
trouxe a interação da psique humana e dos grupos, esclarecendo a natureza
dos prazeres e a incorporação das crenças.
O Capítulo 4 trata sobretudo da ética nos séculos XX e XXI. Inicia-se
discutindo a modernidade e a pós-modernidade. Foram percorridos autores
como Popper, que retoma Platão para compreender o totalitarismo, Adorno
que trata da moral do dia-a-dia e Arendt, narrando o julgamento de
Eichmann. Em seguida discute-se os valores na pós-modernidade, os da
sociedade do vazio de Lipovetsky, a fragmentação e liquefação dos valores
em Baumam e a visão múltipla de Morin. Uma sociedade individualista, que
se mostra descrente das leis e das regras, cujo valor moral ainda está por
descobrir.
O capítulo 5 é um capítulo de encerramento; ele faz menção às
condições éticas do ciberespaço, complementando, com base no caminho
percorrido, o tema moral iniciado no capítulo 1. Retoma

os valores

identificados nas redes e as questões-chave para compor um modelo de
análise social, a partir do modelo weberiano.
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1. OS DILEMAS MORAIS E ÉTICOS DO CIBERESPAÇO - MAPA INICIAL:
OBJETO DO ESTUDO
Este capítulo traz algumas características do ciberespaço capazes de

auxiliar na caracterização das questões morais e éticas, bem como no
entendimento da relação moral do ser para o outro e do ser para com todos
os outros.
O uso do termo ciberespaço vem do fato desta classificação englobar
todo tipo de comunicação dada pela interconexão entre computadores
ligados por comunicação eletrônica ou mesmo provenientes das fontes
digitais. Esta é a definição de Lévy (2010), baseada na definição exposta na
Magna Carta para a Idade do Conhecimento. O nome ciberespaço foi criado
em 1984 por W. Gibson que escreveu um romance sobre neurociência. Dos
dicionários, o nome ciber diz respeito a computadores, redes computacionais
e realidade virtual (CAMBRIGGE ENGLISH DICTIONARY, DICTIONARY,
2017).
Segundo as mesmas fontes, o termo ciber tem sua origem na palavra
cibernética, ciência que estuda os sistemas de comunicação e controle
presentes entre os seres vivos e as máquinas. A palavra cyber tem origem
grega 2 e significa governar, dirigir. Apesar das nuances das definições e
origens do termo, que foi mais utilizado durante as décadas de 1980 e 1990
(ibid), o emprego do prefixo ciber é bastante feliz, pois passa a ideia da
relação entre seres humanos e sistemas de computadores. O ciber,
acrescido de outros termos, resulta em conceitos claros: ciberespaço,
ciberataque e cibercultura, por exemplo. O ciberespaço referido neste texto
diz respeito ao sistema de tecnologia de redes de informação de forma
ampla, que engloba as redes sociais, a internet em si, ambientes de
aplicativos, jogos e outros dispositivos computacionais. Santaella (2008)
associa esse termo ao espaço virtual (a virtualidade será debatida em
seguida), um local independente que transcende e se sobrepõe aos espaços
cotidianos.
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Desta forma, Santaella (2008, p. 95) também afirma que: “a mediação

tecnológica do ciberespaço condiciona a emergência de novas práticas
culturais”. Ela explica que esta cultura é própria do ciberespaço, de onde vem
o termo cibercultura. A cibercultura é também composta por subculturas, fazse claro a presença das tribos, comunidades virtuais discutidas por Rheingold
(1996) e retratadas no trabalho de Lemos (2015).
Este capítulo não tratará propriamente das práticas culturais do
ciberespaço, mas pretende caracterizar parte deste ambiente no intuito de
compreender o eu moral do homo cyber (homem ligado ao ciberespaço ou,
no significado grego, o timoneiro), aquele que dirige suas afeições e
consciência ao ciberespaço, aquele capaz de exercer a consciência moral e
de interagir com as regras do ciberespaço, age em um local de
compartilhamento e afetos.
Castells (2003) relata que o valor que caracteriza este ambiente é a
liberdade. Isto deve-se não somente às inúmeras possibilidades que o
ambiente comunicacional e informacional permite, mas trata-se de um
espaço distinto na sociedade, uma bolha permeável, um espaço imagético e
sem regras, capaz de fazer soltar a expressão do prazer, da dor, das
escolhas e dos relacionamentos. A liberdade só pode ser alimentada por tudo
que se cria neste ambiente, que constrói possibilidades imagéticas e
simbólicas, que troca de lugar com o universo igualmente simbólico da
sociedade atual. Santaella (2008) já lembrava que não devemos julgar as
transformações culturais apenas por novas tecnologias, mas que são os
signos e tipos de mensagens que circulam nos meios digitais os
responsáveis pelo pensamento e sensibilidade dos seres humanos e por
propiciar novos ambientes socioculturais.
1.1 Características do ciberespaço como ambiente acelerador das
transformações dos valores humanos: virtualidade, atemporalidade,
efemeridade, ubiquidade
Os físicos muito bem sabem sobre a relevância do tempo e do espaço.
Mas, os sociólogos, analisam estas dimensões considerando os efeitos
sociais que elas produzem. Os autores aqui considerados colocam a
distância e o tempo como característicos e discorrem sobre a velocidade da
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sociedade pós-moderna. Bauman (2001, 2014), por exemplo, vincula a ideia
do tempo voando, relatando as formas de comunicação em rede presentes
em chats, mensagens e vídeos instantâneos. Castells (2006) conta como a
ideia de tempo e espaço foi profundamente alterada, mas prefere manter o
espaço como organizador de tempo em nossa sociedade, e narra como os
fluxos sociais e urbanos vêm sendo alterados. Discorre sobre a
atemporalidade do tempo. Lipovetsky (2011a) menciona a inversão do tempo,
que é a supremacia do futuro sobre o passado. Castells (2006) descreve as
mudanças de fluxos sociais e urbanos que são condicionadas pela fluidez
dos fluxos de capital, transferência de empresas, criação de estruturas e a
chegada de novos serviços. Segundo ele, o espaço é a expressão da
sociedade. O espaço é formado por inúmeras inclusões de conflitos,
tendências contraditórias e valores opostos. Assim, identificar as mudanças
sociais é evidenciar as novas formas que os processos espaciais se
apresentam. Ele identifica dois tipos de fluxos: o fluxo de circuitos eletrônicos,
telecomunicações, sistemas de transportes em alta velocidade e um segundo
que diz respeito àquilo que compõe os nós desta rede: centros de
comunicação - que têm a função de coordenação na passagem da
informação. A expansão e consolidação dos recursos em telecomunicação e
em tecnologia não só reduziram a distância entre as pessoas, mas mudaram
o seu fluxo, influenciando no processo de globalização e desenvolvimento
local.
Castells (2006, p.500) diz que o espaço é o tempo cristalizado e que
somos o tempo personificado, que todo tempo do campo das ciências sociais
é específico a um determinado conceito. “Tempo é local”. (CASTELLS, 2006,
p. 523). Já que estes conceitos dependem tanto das circunstâncias, vale
saber que tempo para o homem comum é aquele tempo percebido. É um
conceito físico, que envolve medidas de acordo com a transição solar e de
acordo com os eventos planetários e as mudanças de estação. Quantas
civilizações antigas e modernas utilizaram o relógio solar? Já que o tempo é
fruto da nossa percepção, é compreensível que enquanto o homem
trabalhava durante o dia, o tempo estava de acordo com a luz do dia. A
criação da luz artificial mudou isso, a chegada das fábricas e da produção em
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massa, não mais artesanal, trouxe uma nova percepção – a do relógio ditado
pelas atividades econômicas e sociais.
Durante o século XX, o homem e a mulher deixavam o seu lar para ir
ao trabalho, deixando sua família para trabalhar nas indústrias (Weber apud
Bauman (2014, 2013)). Castells (2006, p. 531) afirma: “A jornada de trabalho
remunerada estrutura o tempo social”. Na sociedade da informação, os
homens e mulheres parecem retornar à casa, é comum trabalharem em
serviços e com processos automatizados. Isto só foi possível graças a
instantaneidade dos meios de comunicação e a disponibilização de serviços
em rede, como bem lembra Castells (2006).
O espaço virtual nos libertou das regras do trabalho. Agora é possível
trabalhar virtualmente 24 horas por dia e sete dias por semana, ao invés de
oito horas por dia. A vida não é mais ditada pelo apito das fábricas, mas sim
pelo barulho dos aparelhos eletrônicos: hahã. Diversão é confundida com
trabalhar, as distâncias diminuíram, é possível comprar, namorar, habilitar,
consultar em poucos cliques. As tramas das redes já estão bem estendidas,
há muitos nós, mas a solidão pós-moderna continua presente. A internet é
para alguns insegura, para outros mais segura, a liberdade foi levada a outra
dimensão?
Harvey (2014) elucida a evidente questão entre tempo, espaço e
dinheiro para o mundo pós-moderno e capitalista. O autor faz uma profunda
incursão no espaço-tempo, mostrando a percepção do espaço desde a
elaboração de mapas medievais, passando pelo Iluminismo e pelo
Modernismo, mostrando a relação do conhecimento, da sociedade e da arte
com o capital e a ideia de espaço.
De uma forma simples e atual, pode-se vincular produtos (matéria que
está no espaço) ao tempo de consumo e descarte. Bauman (2011) relata que
ao nos voltarmos para a sociedade dos serviços, viramos adeptos do
descartável. Os bens já não são mais duráveis, há uma atualização a cada
temporada; mas, agora, os serviços criam um tempo de vida e de prazer
ainda mais curto. O prazer de adquirir e de usufruir um bem encurtou. A
felicidade momentânea mencionada por Lipovetsky (2008) é essa: comprei,
adorei, desgostei, curti e depois não me lembro mais do que vivi. Os serviços
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nos trazem pequenos prazeres: compra-se passeio de balões, cursos de
vinho, embelezamento, comidas rápidas.
Harvey (2014, p.258, grifo meu) diz: “No domínio da produção de
mercadorias, o efeito primário foi a ênfase nos valores e virtudes da
instantaneidade (alimentos e refeições instantâneos e outras comodidades) e
da descartabilidade…”.
O virtual traz consigo a ideia de espaço e tempo. Segundo Lévy
(2010), a virtualidade pode ser entendida sob três aspectos: filosófico,
comum e técnico. Na concepção filosófica, é virtual aquilo que irá se tornar, o
que está por vir, é virtual a planta estar presente em um grão. Mas no sentido
comum, virtual é usado para tratar da irrealidade, como oposto de real, sem
que seja ainda real. No sentido técnico, diz respeito às redes e os
computadores capazes de permitir a virtualização, chegando até à interação
sensório-motora. Para a filosofia, o oposto de virtual é atual e não real; ou
seja, há a ideia de tempo e espaço muito clara. É Lévy (2010) quem
esclarece que o virtual é desterritorializado, não tem espaço delimitado. É um
local capaz de criar manifestações concretas em diferentes momentos e
locais determinados, sem ficar preso a um local ou tempo específico. Para
ele, o virtual é “uma fonte indefinida de atualizações” (LÉVY, 2010, p. 50).
Castells (2006) tem uma visão semelhante: ele ressalta que a
realidade é construída no ciberespaço. Não há separação entre “realidade” e
representação simbólica. Em todas as sociedades atua-se em um ambiente
simbólico; desta forma, a integração eletrônica entre os meios de
comunicação não é uma indução à realidade virtual, mas a construção da
realidade virtual. Ou seja, o ciberespaço, está em constante transformação,
reunindo símbolos e mais símbolos; portanto, é um local onde a relação do
homem moral está em formação.
Apesar da total relação com a realidade - que podemos chamar de
realidade off-line - no ciberespaço existe uma linha tênue, uma linha mesmo
física: a tela, o aparelho, o ponto de conecção com o virtual. Essa linha, ou
seja, esta relação homem-máquina, tende a diminuir quando os aparelhos
fizerem parte de nossos corpos. Assim, podemos assumir que tratar do virtual
significa tratar de um espaço distinto. O ciberespaço é um espaço sempre
novo, no sentido de se tornar, ser virtual. É a expressão da sociedade que o
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habita, ou melhor, transita: as comunidades virtuais, os internautas, os
organismos e organizações. Este local, onde as coisas estão dispostas, é
intemporal, independe de uma sequência de estados e fases. Pode-se pular,
clicar e estar em diferentes pedaços do espaço ao mesmo tempo. Castells
(2006, p. 556) relata: “A eliminação da sequencia cria um tempo não
diferenciado, o que equivale a eternidade.” Em consequência desta falta de
cronologia, que dá ordem ao tempo, tudo se torna passageiro, é a cultura do
efêmero, como se as ações não se somassem, simplesmente passassem e
permanecessem.
[…] simultaneamente uma cultura do eterno e do efêmero. É eterna
por que alcança toda a sequência passada e futura das expressões
culturais. É efêmera por que cada organização, cada sequência
específica, depende do contexto e do objetivo da construção cultural
solicitada. Não estamos em uma cultura de circularidade, mas em
um universo de temporalidade não diferenciada de expressões
culturais (CASTELLS,2006, p. 554, grifo do autor).

Ele explica que o tempo eterno e efêmero desta cultura se soma a
lógica do capitalismo flexível, da sociedade em rede e também dos sonhos
individuais e representações coletivas em um panorama mental atemporal.
Esta efemeridade, trazida também por Lipovetsky (2011b) é muito bem
exemplificada pela cultura da moda, que de certa forma veio a contrapor a
ideia de história faseada, linear. Para ele, a moda não significa as frivolidades
do homem, não depende dos costumes passados de tempos em tempos, das
condutas costumeiras, mas de lógica social que faz com que os seres
humanos e suas organizações sejam suscetíveis ao fascínio do novo, sejam
atraídos pelo moderno. Para ser moda, deve ser efêmera. Para ser moderno
é preciso ultrapassar-se.
Podemos perceber os sinais da efemeridade em vários âmbitos: na
linguagem, nas formas de trabalho, nas criações e nas aplicações
tecnológicas em rede. Eles condicionam também a mudança da relação entre
tempo e dinheiro. As redes de valor mudam a economia não simplesmente
por que encurtam distâncias ou reduzem custos, como lembra Castells
(2006) e Lévy (2011), mas porque alteram o que é importante para o homo
cyber, o que é virtuoso. A difícil tarefa de ser no ciberespaço, frente tamanha
transitoriedade, nos faz encontrar mais e mais contradições morais.
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Em relação à linguagem cibernética, Bauman (2014) lembra que ela é

um reflexo da aceleração do tempo que vivemos. O tempo escoa pela vida,
onde anda nossa atenção? O que nos interessa? É um tudo e nada ao
mesmo tempo:
A amplitude da atenção humana - a mais escassa mercadoria hoje
no mercado - foi reduzida ao tamanho e à duração das mensagens
que tendem a ser compostas, enviadas e recebidas. A primeira
vítima de uma vida apressada e da tirania do momento é a
linguagem - atenuada, empobrecida, vulgarizada e esvaziada dos
significados de que seria portadora, enquanto os “intelectuais”, os
cavaleiros errantes das palavras significativas e de seus
significados, são suas baixas colaterais (BAUMAN, 2014, p. 59).

Freud (1976) diz que somos aquilo que trazemos à consciência e
verbalizamos. A linguagem tem a capacidade de nos representar e mostrar
de que forma são as coisas. Os encurtamentos das palavras, o uso de
emoticons (imagens), já retratam um universo de significações e novos
símbolos, curtos e transitórios, que não necessariamente nos ajudam a nos
aproximar do entendimento e da verdade.
Em relação as novas formas de trabalho, estas não são restritas à
cooperação das redes e ao compartilhamento de dados e esforços. Elas
estão por toda parte e na sua maioria não são remuneradas. Os intelectuais
foram substituídos pelos blogueiros e blogueiras, atuais jornalistas das redes.
Os pensadores e filósofos de hoje são aqueles que narram a história e a
virtualizam, ou melhor, a atualizam constantemente em curtas e sucintas
mensagens pelo Twitter, os homo cybers podem ser tudo.
O conceito de valor, frente ao esforço e a remuneração, foi alterado
nas redes. Para quem trabalham os fotógrafos e jornalistas sem diploma e
que são dotados de uma competência virtual? Como remunerar os
internautas que passam horas gerando conteúdo frente as redes sociais?
Alguns, trabalham para si próprios (são financiados por empresas que
vendem publicidade), têm novas profissões; outros, a grande maioria,
trabalham gratuitamente para o Sr. Zuckerberg, bondoso espírito, proprietário
do Facebook, que doou 99% de suas ações para obras de projetos sociais da
sua própria Fundação. Em última análise, geramos conteúdo sobre
banalidades, em um local efêmero e desterritorializado, para enriquecer
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poucos (a renda no ciberespaço mantem-se concentrada nas grandes
empresas como Google e Facebook, que transitam bem entre o dinheiro
virtual e o real). Será que estas horas trabalhadas gratuitamente serão
mesmo revertidas para os pobres do mundo?
Quanto a quantidade de criações e aplicações tecnológicas, é
inexorável a ideia do espaço eterno e da memória. Se a internet é o
Gutenberg do século XXI, e ele reproduziu em sua primeira impressão da
bíblia 1.200 cópias, a rede conta com números muito maiores: cerca de 1, 3
bilhão de sites, 5 bilhões de vídeos diários, 4,5 bilhões de palavras buscadas
e 180 bilhões de e-mails e bilhões de gigabytes de informações circuladas,
segundo o Internetlivestats (2017). Não se sabe se este conhecimento será
eternizado em infinitas memórias digitais. O homem, por seus limites, depois
de tanta correria, espera a morte. Mesmo aqueles que acreditam na
eternidade da alma, sabem que é impossível reinstalar novas memórias e
recomeçar uma vida. Mas a presença de robôs, ciborgues e de uma medicina
que liga o humano às maquinas mudam isso. A quantidade de informação e
novas aplicações para o ciberespaço, que na atualidade são denominadas
app, gadgets, realidade virtual e aumentada, passam a funcionar talvez como
pequenas teclas da tipografia de Gutenberg. Estas tecnologias serão
somente parte de uma revolução ainda maior. Se a ética e a moralidade já
não resistem a tanta fragmentação, certamente estarão a toda prova quando
a ficção se tornar realidade. Será preciso reinventar o que somos.
Todo o processo pós-moderno trouxe aos valores humanos um
frenesi, acelerando a individualização, a necessidade de ser feliz, o ter prazer
e ser livre. O ciberespaço absorveu, ampliou e adicionou novos símbolos a
esse frenesi. O indivíduo, ego centrado, hedônico e livre, pôde ampliar suas
sensações. O ciberespaço permitiu pintar a cara, melhorar os atributos de
pessoas e objetos, distorcer ou aumentar verdades.
O tempo e o espaço se encontram no comportamento dos homens
frente aos aparatos tecnológicos e propriamente no ciberespaço. É o estar ao
mesmo tempo, agora, em muitos lugares e em muitas realidades. O homo
cyber é ubíquo e pode ser ubíquo em múltiplos sentidos, no consumo e na
geração de conteúdo cibernético.
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Uma característica importante para que uma tecnologia aconteça é

seu uso (não sua utilidade) e sua expansão na sociedade. É assim, seja no
lançamento de um livro, de um aplicativo, ou mesmo de um jogo: a tarefa
mais árdua para seus criadores é primeiramente ser visto, depois ser aceito e
valorizado, Anderson (2006) já explicava isso. Os produtores de conteúdo, os
pensadores e até mesmo o cidadão comum do ciberespaço, concorrem pelo
tempo e atenção do internauta. Não se trata de uma “briga” por audiência,
mas uma concorrência pela atenção, o tempo e quem sabe a memória deste
ser, que já não olha muito ao ser redor. O homo erectus curvou-se para se
tornar o homo cyber. Atualmente, curva-se para acessar o computador, para
jogar games, para enviar mensagens instantâneas, para acessar o controle
remoto. Baixar a cabeça e mergulhar em uma única plataforma é o que se
espera deste homem. Mas no mundo fragmentado a atenção é dividida entre
vários aparatos, contextos e realidades. Estudos da neurociência mostram
que não temos a capacidade de dividir nossa atenção em mais do que duas
ações simultâneas. No entanto, é isso que fazemos, ou seja, as atividades
passam a ser prejudicadas e ficamos com a sensação de não vivermos o
presente, de anteciparmos o futuro, sempre ansiosos.
Assim, passamos a maior parte do tempo dividindo nosso cérebro com
atividades que não deixarão rastros na nossa memória, passarão
desapercebidas e desaprendidas. Mas é preciso estar onipresente, saber de
tudo, conectar-se a tudo, acessar o mundo. Ser onipresente é uma
característica do homo cyber, mas para se saber presente em tantas
realidades, é preciso se multiplicar, ser múltiplo. O ser múltiplo sugere um
individuo submerso, sem muita ponderação, sem temperança, ansioso e
desligado.
Este tópico buscou retratar características marcantes do ambiente de
estudo, o ciberespaço, com o intuito de considerar a virtualidade, a
atemporalidade, a efemeridade e a ubiquidade e suas influências para os
valores comportamentais dos indivíduos.
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1.2 Características marcantes dos indivíduos no ciberespaço:
hipersensibilidade, ultra exposição, busca da verdade e o voyeurismo
Com o objetivo de entendermos os possíveis valores e interesses
presentes no ciberespaço, vamos avaliar algumas características presentes
neste território, que podem ser percursoras de determinadas virtudes ou
desvirtudes. Antes de narrarmos tais características, é importante partirmos
do simples princípio de que o homo cyber é um ser sensível e pensante,
capaz de interagir com o outro, ora consciente ora inconscientemente.
A sensação de tempo e espaço desordenados e a multiplicidade de
espaços possíveis, pode confundir os internautas (estas características não
são experimentadas na vida fora das máquinas.). O caos, antes de provocar
reflexão, provoca sentimentos, mas estes sentimentos mostram-se também
desordenados. Como lembra Lipovetsky (2008), estamos mais e mais
sedentos por experiências felizes, mas não há só felicidade e entusiasmo, há
insegurança, ódio, sentimentos de inveja, de competição. Estes sentimentos,
além de crescerem, mostram-se mais expostos. O homo cyber é mais
vulnerável no ciberespaço, dada a exibição da vida privada nas redes sociais
e nos bancos de dados.
O ser pós-moderno descrito por Bauman (2011, 2014) toma pílulas
anestésicas para não entrar nos dilemas morais. Ele prefere permanecer fora
do julgamento moral e ter relações cada vez mais mornas (Giddens as
chama de “relação pura”, a qual será discutida em seguida). De fato, está
difícil decidir, em um mundo complexo e fragmentado, os caminhos: as
escolhas se multiplicaram. No ciberespaço, este processo é ainda mais
intenso, com tantas possibilidades de cliques, dados, produtos, amigos,
desconhecidos. Além das escolhas racionais e o direcionamento a um
comportamento minimamente ético, o homo cyber tem no ciberespaço um
ambiente muito mais fácil, rápido e livre para expressar suas emoções,
afeições e vivenciar relacionamentos.
Observa-se uma espécie de multiplicação de comportamentos sociais
inusitados, especialmente aqueles ligados à liberação sexual, que vão dos
mais tênues aos mais libertinos. O que há de comum é a exposição de jovens
em imagens que valorizam partes do corpo, que normalmente aparecem
desnudos. Estas imagens são utilizadas para todos os fins: profissionais, de
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apresentação

de

perfil,

em

redes

sociais

ou

no

instagram,

indiscriminadamente. A exibição da sexualidade, de forma generalizada, é
um fenômeno típico das redes de imagens e mensagens.
Fortim e Araujo (2015) relatam casos patológicos próprios da rede,
relativos a exibição e a exposição sexual, onde a prática sexual convencional
foi substituída pela prática de sexo virtual. Os distúrbios psíquicos (muitos
ainda não catalogados) vão dos mais simples acessos de ciúmes, brigas, até
patologias de dependência e troca do sexo presencial pelo virtual. A
abstinência causa mal humor, irritação, caracterizando um vício. A ciber
pornografia estimula o voyeurismo frente às relações sexuais e os
sentimentos presentes, constantemente, são de prazer, medo e ansiedade.
Se há quem veja, há quem se exiba. Há redes específicas para swings, para
postagem de fotos, sites pornográficos que atingem milhões de pessoas
cadastradas e que se parecem com redes sociais convencionais. Não é
preciso ir longe: as próprias redes sociais são obrigadas a apagarem
diariamente um elevado número de conteúdos impróprios, como pornografia
(que é o campeão), comércio ilegal de armas, jogos de azar, drogas,
violência, linguagens obscenas etc. O Brasil ocupa o oitavo lugar na exibição
de conteúdo impróprio, especialmente para crianças (KASPERKY, 2017).
O que de fato se observa é uma tendência, especialmente entre os
adolescentes, à exibição da intimidade nas suas trocas nas redes. A
intimidade é posta em evidência, dispõem-se aos pares, o encontro é no
grupo, mas a intimidade a dois (LINNE, 2014).
A busca da exibição calcada na sensualidade não se concentra
somente em sites e chats, ela está nas selfies de adolescentes e adultos,
expondo vaidade, necessidade de autoafirmação e narcisismo, onde o desejo
de ser reconhecido e se exibir está além do prazer vivenciado. Mostrar-se é
mais importante que viver.
Entre os voyeurs 3, os observadores não estão escondidos somente
em sites específicos. Tampouco se restringem a voyeurs sexuais. Há quem
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
3	
  o termo voyeur (do francês: aquele que vê) ou voyeurismo é um termo relativo ao ato de observar o outro e ter
algum tipo de satisfação com a experiência sexual que não é sua (ROSEWAYNE, 2016). Os voyeurs existem no
ciberespaço e fora dele, mas a aplicação do termo aqui empregado foi um pouco adaptada, incluindo o sentido da
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tenha prazer em ver e fotografar, a exemplo de uma rede social cujos
homens buscam imagens sensuais de mulheres no metrô da cidade de São
Paulo e as publicam. Mas se existir alguma preocupação moral, há redes
sociais4 que apagam o conteúdo publicado em 24h, evitando vergonhas e
repreensões, onde é possível viver tudo e agora e nada ser depois disso.
Entre as emoções exageradas e a consciência alterada, a vida
cibernética, mais propriamente a das redes sociais tem evidenciado
comportamentos e ações em grande escala e não em grupos específicos:
muitos jovens almejam tornar-se “youtubers” famosos, isto para os
desavergonhados e que buscam exposição. Outros tantos, os mais tímidos,
assumem perfis falsos, o que ajuda na desinibição, como retratam Fortim e
Araujo (2015) . A rede é um espaço para a desinibição e para a inibição.
O prazer que está na exposição e na observação coloca-se lado a lado
com a perspectiva hedonista descrita por Lipovetsky (2008). A busca por uma
felicidade no âmbito geral é para o autor não simplesmente a desmedida do
gozo no tempo presente, o carpe diem, nem mesmo está atrelada ao
hiperconsumo irrestrito, as frivolidades existem; se de um lado estão os
prazeres imediatos, do outro, o vigiar-se, o perder peso, o eliminar excessos,
os extremos são vividos. Mas, segundo este autor, o universo consumomundo não coloca fim ao princípio da afetividade sentimental, pelo contrário –
coloca os valores sentimentais em um nível superior. A virtualidade importa
os valores de prazer, hedonistas, mas também o culto ao corpo, a estética,
os afetos. Os blogs de maior audiência no país, dizem respeito a estes temas
(ALEXA, 2017). O homo cyber parece ter prazeres sensitivos e emocionais
nos aparatos tecnológicos. Estes são dotados de prazeres duplos de
consumo: o consumo da tecnologia em si e do conteúdo que ela carrega;
felicidade paradoxal da aquisição de um bem (os aparatos tecnológicos),
símbolo da moda e da obsolescência, o sentimento é intenso, mas
passageiro.
O ser emocional tem se expressado muitas vezes de formas
exageradas, utilizando-se da liberdade que as redes permitem. A liberdade,
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
observação excessiva do outro, sem que haja, necessariamente, intenções sexuais conscientes ou inconscientes, a
observação a vida alheia de forma intensa, a busca demasiada pela intimidade exibida.
São exemplos: snapchat, slingshot, sober (analogia a sóbrio, do inglês) (OLHAR DIGITAL, 2017)	
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ela não consiste na possibilidade de uma escolha livre, mas em escapar a
toda a alternativa pré-estabelecida (ADORNO, 1951). O que é préestabelecido no ciberespaço a não ser as regras dos serviços, os algoritmos
que nos induzem a conclusões? O ser emocional, individualizado, é livre
como nunca, em um ambiente pouco controlado.
Este espaço de sensações, sugere uma certa hipersensibilidade. É
possível sensações mais intensas diante dos aparelhos do que fora deles.
Não somente porque eles nos tiram a noção de tempo e espaço, mas porque
possuem o poder imersivo e potencializador das possibilidades sensoriais,
facilitando a memória e a aprendizagem, como mostrado por HOFFMAN et
al. (2001).
O termo hipersensibilidade (MICHAELIS ONLINE, 2017) não quer
dizer somente sentir excessivamente, mas é também usado no sentido de
uma reação a algo, como uma alergia. Associar esta característica ao
ciberespaço traz a ideia de reação às intensidades e potencialidades, a esta
totalidade que é o virtual, descritas por Lévy (2010).
Lipovetsky (2011a), ao tratar da sociedade como hipermoderna, tece o
perfil de um homem que já não é um simples hedonista, mas que é um
homem superativo, que lida com o tempo encolhido, eficiente e ponderado.
Ele não fala em hipersensibilidade, mas reconhece os extremos.
Superativo, o indivíduo hipermoderno é igualmente prudente, afetivo
e relacional: a aceleração dos ritmos não aboliu nem a sensibilidade
em relação ao outro, nem as paixões do qualitativo, nem as
aspirações a uma vida equilibrada e sentimental. O extremo é
apenas uma das vertentes da sociedade ultramodernidade
(LIPOVETSKY, 2011, p.82)

A hipersensibilidade oferece sinais de sua existência frente a tantas
reações nas redes sociais. Alguns se isolam, outros se interessam mais pelos
outros; o ser virtual é emocional em sua excelência, não só porque participa
de grupos e cria identidades virtuais, mas porque tem um mundo de
sensações para lidar, desordenadas. A hipersensibilidade pode ser vista
como a resposta a este caos, um estado em que se quer buscar alguma
estabilidade; mas a insegurança, sobre a possibilidade de se ser quem se é,
torna-se uma ameaça. A hipersensibilidade aqui mencionada como uma
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manifestação exacerbada e reativa: pode causar ainda mais isolamento,
estimular relacionamentos com robôs com caráter afetivo e intenso, incentivar
reavaliação dos valores humanos perdidos entre os espinhos que a
velocidade do ciberespaço proporciona.
Stein (2008) usa o termo hipersensibilidade para a relação homemmáquina. Ele explica que nosso corpo não é capaz de acompanhar o tempo
da forma como este foi acelerado na pós-modernidade. Ao discorrer sobre a
relação homem-máquina, reconhece que o corpo recebeu próteses e os
sentidos estão modernizados, pois os equipamentos tecnológicos já são o
prolongamento de nossos corpos. Ele afirma que a hipersensibilidade,
através de todas as nossas novas extensões sensoriais, mudará nossas
vidas. Não só pelas telas hiper e multimídias, ou pela combinação
plurisensorial, mas porque o homem, ao se acoplar às máquinas, terá uma
crise existencial, de individualidade, à espera de tornar-se o super homem.
Se os sentidos do homem superativo de Lipovetsky (2011a) estão
presentes, a necessidade de medirmos, ponderarmos e buscarmos uma
consciência do certo e do errado permanece emergente.
A busca pela verdade5 , no caos do ciberespaço, não parece uma
tarefa fácil dada a velocidade, o número de links possíveis, conteúdos
imagéticos que falam com a emoção e não com razão. É árdua a tarefa de
avaliar o que é sério e capaz de nos levar a um conhecimento prático ou
teórico. Alguns acreditam nas dicas dos amigos; outros, não confiam na
opinião e no gosto das avaliações on-line, mas, certamente, a grande maioria
espera que o Google responda a todas as dúvidas e dificuldades e nos
mostre a verdade. O Google é a Athena, a Minerva dos dias de hoje, uma
analogia feminina da sabedoria que exibe tudo o que se pode imaginar.
Aristóteles (1999) tratava da crença como o começo para se chegar a
uma verdade, cujo caminho seria o conhecimento. A quantidade de
informação disponível no ciberespaço, não significa conhecimento à
disposição. Carr (2008) entende que a internet está nos tornando estúpidos,
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Na atualidade adicionou-se ao termo o prefixo pós, a pós-verdade, no sentido de indicar uma tendência moderna
de que os fatos como são, tocam menos a sociedade do que as emoções e as crenças. (GOOCH, 2017). Este termo
não parece ser muito feliz, uma vez que a verdade é pouco compreendida e há a negação dos fatos, não quer dizer
que ela foi superada ou deixou de existir.
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nos fazendo refletir menos. A cultura de massa já nos fez alienados. De fato,
a descoberta da verdade no ciberespaço parece ser uma tarefa individual,
onde é difícil cobrar selos de qualidade digital em um ambiente desprovido de
heteronomia e onde a verdade está à deriva.
Segundo Rorthy (1991), a verdade, na cultura ocidental, relaciona-se a
ciência, a racionalidade e a objetividade. Considerando que a verdade só é
digna desta denominação por corresponder a realidade, ele mostra que
somente o uso de um método é capaz de nos levar até a verdade. Para ele, a
verdade é a ideia de uma cultura secularizada, cujo cientista substituiu o
sacerdote e, portanto, a esse foi dada a tarefa de nos colocar em contato
com algo além de nós mesmos, não–humano. Assim, a verdade passa por
aquilo que os humanos são responsáveis, aquilo que nos transcende, o que
não é humano. O cientista passa a ser um exemplo moral. Desta forma, os
cientistas humanistas, por exemplo, falam sobre um valor objetivo (já que a
distinção entre subjetivo e objetivo foi feita para projetar a distância entre fato
e valor) o que parece impossível. Estes cientistas, bem como os outros,
tendem a ser ignorados em sua retórica. As esperanças são depositadas nos
artistas, que podem proporcionar prazer. Talvez eles tenham alguma
elevação espiritual. Mas mesmo eles mostram-se longe da verdade.
A verdade foi tratada como uma esperança por alguns pensadores
(ADORNO, 1951; RORTY,1991). O que é verdadeiro? Pode ser aquilo que se
confunde com o que é prazeroso? O juízo do verdadeiro é aquilo que nós
mais apreciamos, aquilo que apresenta uma harmonia pré-estabelecida, que
arrasta sentimentos agradáveis. A verdade pode estar relacionada ao fato de
que aquilo em que acreditamos é também aquilo que esperamos. Adorno
relata (1951, p. 96): “Sem esperança a ideia de verdade dificilmente seria
pensável e a inverdade cardinal é fazer passar a existência mal conhecida
pela verdade, só porque foi conhecida”.
As fake news sempre existiram na web, mas nos últimos anos têm se
tornado populares pela presença de fotomontagens e, sobretudo, por
publicações que pulverizaram “inverdades” nas últimas eleições nos EUA. É
difícil distinguir uma notícia falsa de uma verdadeira, pois as fontes
fornecidas já não são sinônimo de confiança. As notícias tornaram-se
commodities, reproduzidas por inúmeras mídias. Ao mesmo tempo que
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grandes e poucas redações concentram a publicação original de notícias,
mesmo estas acabam também por reproduzir erros e notícias falsas. O poder
de distinguir o bom e o ruim, o verdadeiro e o falso, parece ficar cada vez
mais nas mãos de especialistas: críticos, cientistas, jornalistas, intelectuais.
Antes o controle realizado pelas equipes editoriais dos grandes veículos de
comunicação garantia, de certa forma, a qualidade, a isenção e a
consistência das notícias. Assim, o grande público tinha acesso a notícias
razoavelmente confiáveis. Atualmente, bem poucos têm acesso a fontes
confiáveis. A questão se estende, ainda, à situação dos indivíduos que
simplesmente não se importam se a notícia ou foto é falsa ou verdadeira, se
uma reportagem é confiável ou é notícia paga. No ciberespaço, a distinção
entre ficção e realidade é tênue. Um estudo mostra que já existem
propagadores especializados em espalhar notícias falsas, que analisam o
perfil de quem recebe e o grau de interação destes com a redes, para
amealhar bons disseminadores das inverdades, que o fazem sem saber o
que estão fazendo (AYMANNS; FOERSTER; GEIRG, 2017).
Um estudo internacional da Reuters relata que 30% das pessoas
pesquisadas evitam notícias na internet por duas razões: ou porque se
sentem mal-humoradas quando as leem ou porque não acreditam no que
elas dizem. O Brasil é o segundo país que mais manda notícias por
aplicativos de mensagens (como o whattsapp) e o segundo também em
acreditar nas notícias, perdendo somente para a Finlândia (NEWMAN et al,
2017).
Mas se a verdade depende de um esforço nosso, não há certeza de
que as informações no ciberespaço serão confiáveis. Pode-se perceber que a
segurança é frágil no ciberespaço. Se para as notícias, os brasileiros
mostram-se crédulos, para os negócios e para o ambiente transacional, esta
confiança não é a mesma, segundo Chakravorti e Chaturvedi (2017).
As maiores inseguranças vêm da presença dos hackers do mal. A
cultura hacker é uma das mais ricas do ciberespaço e surgiu com a rede. Os
hackers ficaram mais conhecidos ao saírem detrás dos computadores,
vestirem máscaras e irem até as ruas para participar de protestos, o que
aconteceu com o grupo intitulado Anonymous. Os hackers, nem sempre
ciberativistas, são programadores cuja ideologia principal é manter as
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informações da internet públicas, especialmente em relação aos códigos de
programação. Eles têm dissidências bastante distintas e possuem um código
de ética próprio: os que agem para o mal são conhecidos como crackers, e
há até mesmo os que ficam no meio do caminho (conhecidos como chapéus
cinzas, sendo que os pretos correspondem aos que agem para o mal e os
brancos, para o bem). Roubam senhas de banco, invadem sites de órgãos
internacionais em protesto e até mesmo saem às ruas para protestar. Entre
eles estão líderes de protestos políticos como os ocorridos na Tunísia e Egito
(WE ARE LEGION, 2012). Os ciberativistas, por sua vez, têm uma causa
política e social clara, diferente dos crackers que agem muitas vezes na deep
web.
A deep web, ou a internet invisível, é formada por sites programados
para não serem encontrados, mas que podem ser acessados por
navegadores específicos e onde existe todo o tipo de informação não visível
aos buscadores convencionais. A deep web mantém o anonimato de quem
acessa, mas certamente não garante a segurança. Estima-se que a maioria
das informações estejam por lá, há de tudo um pouco: informações fechadas
acessadas por empresas comuns, bibliotecas, dados confidenciais de
governos, prostituição, venda de drogas, tráfico de pessoas, falsificações,
encomendas de assassinatos. Há ainda uma subdivisão da deep web, uma
parte pequena chamada dark web, que não é indexada e onde são realizadas
as transações mais obscuras (WRIGHT, 2017; BECKETT, 2009). Se a
internet é o céu, a dark web está mais associada ao inferno. Mas como as
diferenças entre o bem e mal não são facilmente distinguíveis, há nos dois
ambientes atitudes moralmente condenáveis.
A aceleração do tempo e o encurtamento do espaço, bem como o
estreitamento da relação homem-máquina com a chegada de robôs, da
internet das coisas e da realidade virtual, podem tornar o ciberespaço um
império de mais sentidos e sensações, não só em relação à sexualidade,
mas fundamentalmente um espaço de liberdade de atuação. O ciberespaço
é, certamente, um ambiente que servirá de aquecimento para questões
morais e éticas relevantes para a sociedade: a liberdade com respeito, a
ponderação na vivencia dos extremos, a segurança em se saber social, a
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construção de verdades e o exercício do trabalho e da solidariedade do
grupo.
1.3 O valor material, o compartilhamento e a solidariedade no
ciberespaço
Este bloco trata dos valores frente aos grupos, às ligações existentes,
às manifestações políticas e econômicas nas redes.
Antes, vale esclarecer que o valor moral, objeto de estudo deste
trabalho, pode relacionar-se ao valor material. Esta relação não é direta: os
objetos representam e trazem qualidades que conversam com nossos
valores morais. Durkheim (2003) colocou os dois tipos de valores lado a lado
e os distinguiu em valores ideais (morais, religiosos e estéticos) e o valor
material, no sentido econômico.
Baudrillard (2001) faz a ligação entre estes termos, o valor material
(que ele intitula como valor do objeto) e fala do valor moral e do valor
simbólico. Ele esclarece que todo objeto tem um valor de uso e um valor de
troca e estes são o fundamento do mercado. Isto é o que torna o valor capaz
de esgotar a significação simbólica, para dar conta da troca. Assim, o
mercado como ideologia e a antropologia entram para ajudar a dar sentido ao
valor, não apenas à realidade, mas ao conceito. Desta forma, ele explica:
Ao lado dos valores de mercado existem os valores morais ou
estéticos, que funcionam, no caso, em termos de uma posição
regulamentada entre o bem e o mal, o belo e o feio… Parecia-me,
no entanto, que havia uma possibilidade de as coisas circularem de
outro modo, e que outras culturas ofereciam exatamente a imagem e
uma organização em que a transcendência do valor não se instala –
e com ela a transcendência de poder, pois é com base na
manipulação dos valores que ela se estabelece. Era necessário
tentar polir o objeto, e não somente ele, limpá-lo de seu estatuto de
mercadoria, devolver-lhe uma imediatez e uma realidade bruta que
não teriam preço; pois uma coisa que não valha nada não quer ela
não tem preço, em ambos os casos estamos no inapreciável, … [...] ;
é com base no valor de mercado que se pode ter domínio do
mercado. E é sobre a diferença de valor entre o bem e o mal que
será estabelecida a dominação moral… Edificam-se a partir daí
todos os poderes. É talvez utópico pretender ir além do valor, mas é
uma utopia operacional, uma tentativa de pensar um funcionamento
mais radical das coisas. (BAUDRILLARD, 2001, p.15)

A questão sobre o valor econômico pode ser bem compreendida no
que diz respeito às mudanças econômicas que as transformações
cibernéticas estão trazendo para a sociedade: automação, ganho de escala,
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uma economia em rede, como bem analisada por Castells (2006). Adorno
(1951) fala do conceito de dinamismo na sociedade, em que o meio de
produção é o fim em si. O dinamismo da sociedade burguesa, no fazer
ininterrupto, na insaciabilidade da liberdade como efervescência e de uma
coletividade com cego furor de fazer. A sociedade que Adorno conheceu teve
como característica principal o fazer, os processos, a otimização. No
ciberespaço, os atributos do coletivo parecem ir além do fazer, há valores
não só no que se economiza, mas sobretudo no que se cria, o produzir
parece ser substituído pelo criar, por relacionar-se, associar-se, comunicarse, realizar trocas materiais ou imateriais.
Um dos aspectos relevantes da rede é o compartilhamento de
informações e valores de forma acelerada e intensa. As comunicações
mediadas por computadores (CMC) propiciaram o surgimento de grupos e
redes de comunicação específicas, denominadas de comunidades virtuais.
Rheingold (1996) entende que comunidades virtuais são agregados sociais
surgidos na rede. Bauman (2003) as define como um local onde pode-se ter
aconchego, pertencer, mas este lugar não existe, é um lugar que buscamos.
Estar em comunidade significa abdicarmos de nós para estarmos com os
outros e podermos ter segurança. O conceito que Bauman (ibid) descreve
demanda elos fortes, de confiança. O conceito de comunidade traz consigo a
comunhão de elo emocional, desde o primeiro pensador do termo, Tönnnie
(1973). Ele difere do conceito de sociedade cujos laços são distantes e as
trocas são por interesses (WEBER, 2004).
Castells (2006) relatou que:
Existem indícios substancias de solidariedade recíproca na Rede,
mesmo entre usuários com laços fracos entre si. De fato, a
comunicação on-line incentiva discussões desinibidas, permitindo
assim a sinceridade. O preço, porém, é alto índice de mortalidade
das amizades on-line, pois um palpite infeliz pode ser sancionado
por clique na desconexão eterna. (CASTELLS, 2006, p. 445).

Bauman (2014) entende que parece haver falta dos elos emocionais
que ligam estas comunidades na internet; as redes não têm este elo, elas são
construídas de forma unilateral. Ele vê que a maioria das relações entre as
comunidades começam com os tais elos “puros”, pouco profundos, e conclui:
“As relações puras são o presságio, não tanto da mutualidade da libertação,
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mas de uma mutualidade da insensibilidade”. (BAUMAN, 2014, p. 23).
Talvez, resultado do individualismo exacerbado de nossos tempos.
O que Baumam (2014) coloca é que existe uma dificuldade de
acompanharmos

o

mundo

e

nos

solidarizarmos

com

quem

sofre,

esquecendo-nos de observar o excesso de violência na mídia ou mesmo
realizarmos comentários sociais e políticos que no fundo negam a si e
promovem a destruição. Segundo ele, o que acontece com os outros não
pode acontecer conosco, esse é o sentimento provocado pelo mundo virtual
e tecnológico, a realidade parece ficção, posto que a mídia de massa e a
virtualidade tem um papel fortíssimo em nossas vidas.
Os comentários sociais e políticos ficam longe de uma atitude crítica.
Bauman (2014) entende que a boa crítica é aquela que constrói alternativas,
é o ensaio a uma nova forma de pensar. Para ele, o discurso crítico é sádico
e masoquista, e isso pode ser por causa da intensificação da vida virtual,
onde há um canibalismo mental frente aos “anônimos” dos chats que
desencorajam aqueles que mostram as caras. Assim, para Bauman (2014),
os atos adiafóricos são aqueles dispensados de consenso social ou de
avaliação ética, eles são os sintomas de um mundo cheio de mudanças,
repleto de medo e incertezas. O que hoje é confiável, amanhã é inequívoco,
compromissos podem ser rompidos da noite para o dia, as promessas
parecem ser feitas para serem quebradas. A adiaforização moral entre duas
pessoas tem como modelo a relação consumidor-mercadoria, em que não há
lealdade entre o produto e a pessoa que o compra, onde não há longevidade
nos usos, produtos são descartáveis e as pessoas também. A cultura
consumista faz do ato de consumir uma amenização à dor moral, à
negligência moral. Cada loja pode ser vista como uma farmácia e cada
mercadoria como um analgésico; compra-se, presenteia-se, para não se
pensar nas lacunas morais e nos fracos elos das relações, características do
que Bauman chama de modernidade líquida - onde a vida é instantânea,
onde o espaço e o tempo se separam, onde não há certezas (BAUMAN,
2001). Assim, Bauman (2014) acredita que vivemos a insensibilização do
discernimento. Os objetos são percebidos - não somos ignorantes - mas os
valores e os significados são ilusórios.
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Por mais que a natureza dos elos pareça variar e estes mostrem-se

pouco condizentes com os ideais afetivos do conceito de comunidade, o
ciberespaço tem se mostrado, também, um ambiente sócio-político, cujos
elos não traduzem ideologias, mas interesses comuns. Bauman (2014) e
Castells (2013) relatam os movimentos insurgentes das redes sociais e que
foram às ruas. Castells (ibid) evidencia a discussão de uma rede propulsora
de movimento sociais e políticos, que foi capaz de trazer à tona valores como
a liberdade, a busca da dignidade, a esperança nos movimentos sociais e
políticos analisados por ele.
A exemplo das redes de indignação, Castells (2013) conta sobre
movimentos políticos e sociais ocorridos na Islândia, no Egito e na Tunísia. A
revolução egípcia, realizada via redes sociais derrubou a ditadura no país,
mostrando como as redes de pessoas, em suas complexas dimensões
(culturais, econômicas, políticas, ideológica, militar), puderam ser derrubadas
pela internet. Nas palavras de Castells:
[…] a internet forneceu um espaço seguro em que as redes da
indignação e da esperança se conectaram. As redes formadas no
ciberespaço ampliaram seu alcance para o espaço urbano, e a
comunidade revolucionária constituída nas praças públicas dessa
vez resistiu com sucesso à repreensão popular e se conectou por
redes multimídia com o povo egípcio e com o mundo. (CASTELLS,
2013, p.71).

O Brasil também foi palco de protestos que ficaram conhecidos como
“revoltas de junho” de 2013. Os movimentos eclodiram com o movimento
passe livre, mas trouxeram múltiplas reinvindicações, entre elas a indignação
à política, com a violência policial e por anseios de novas formas de
participação política (MAGRANI, 2014).
Negri (2014), na sua visão sobre os ativistas da internet, propõe o
conceito de multitude, um conceito que, segundo ele, diz respeito à luta de
classes da atualidade. Não se trata das lutas operárias do passado, mas dos
protestos de um grupo com múltiplas singularidades, formado por pessoas
que trabalham em diferentes frentes como a cognição, o afeto, a
comunicação ou a cura (NEGRI, 2014).
São muitas as manifestações coletivas na rede – grupos de trocas
intelectuais, grupos com elos emocionais, grupos com interesses comerciais.
Compartilha-se conhecimento, ajuda, identidades, objetos. O coletivismo tem
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sido marcado por iniciativas de cooperação em pequenos negócios, no
empreendedorismo, nas trocas de serviços, bem como em redes solidárias, a
exemplo de campanhas de crowdfunding, que arrecadam dinheiro para
diferentes causas. A solidariedade mostra-se em exercício no ciberespaço.
Evidentemente existe um sentimento de preocupação com o outro e
de ajuda na rede, assim como existe fora dela. Alguns estudos estatísticos
mostram por exemplo que não existe relação entre o uso da internet e o
aumento da benevolência, conforme KILICER; COKLAR; OZEKE (2017). O
que de fato acontece é que não nos tornamos benevolentes pela existência
da internet. Mas, é possível que com o tempo, este meio possa facilitar
nossas ações de doação e ajuda, estimulando práticas de compartilhamento
que antes não existiam, trazendo novos valores que serão transportados para
a vida.
Se, por um lado, as práticas coletivas são de trocas de conhecimento,
trocas de recursos materiais e imateriais, por outro, vê-se uma mudança de
valores relativos a como passar o tempo e em trabalhar gratuitamente para
alguém ou por uma causa. A moeda virtual, os bitcoins entre outras, surge
não somente para pagar as horas jogadas em jogos de azar, ou pela criação
de info-produtos, mas representa um outro tipo de economia, talvez diferente
da economia capitalista fora das redes. No ciberespaço passa-se a pensar
em trocas e não somente em vendas e o saber parece ter mais força que o
ter. Rifkin (2016, p.30), talvez em tom visionário, coloca o tema com boas
palavras:
Perdido em toda a empolgação da perspectiva da Internet das
Coisas está o fato de que conectar todos e tudo em uma rede global
movida por produtividade extrema nos conduz cada vez mais rápido
a uma era de bens e serviços praticamente gratuitos e com isso, ao
encolhimento do capitalismo no próximo meio século e à ascensão
dos bens comuns colaborativos, como modelo dominante para
organizar a vida econômica.

Para o autor, é preciso descobrir quais são os bens comuns que
mudarão a economia. Ele retrata estudos sobre a importância dos bens
comuns. Em um deles, citando Ostrom 6 , mostra que é possível que os
indivíduos coloquem o interesse do grupo e da comunidade na frente de seus
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Trata-se de Elinor Ostrom que escreveu Governing of he Commons e foi prêmio Nobel de economia em 2009.
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próprios interesses; que pensem na preservação a longo prazo frente às
necessidades imediatas de cada pessoa. Ele coloca aqui a presença de um
capital social mais forte que o patrimônio pessoal e explica que é isso que é
capaz de manter o bem comum.
O movimento do software livre, que veio junto com a cultura hacker
como mencionado anteriormente, ou mesmo o movimento da genética livre,
que tem mapeado e catalogado dezenas de milhões de organismos vivos,
são exemplos de comunidades que compartilham bens comuns. O
ciberespaço está dotado de alguns bens comuns e que, segundo Rifkin
(2016), por serem produzidos e compartilhados devem custar cada vez
menos; é o que ele chama de custo zero. Os valores materiais anunciam
mudanças, seja pela presença da cultura de compartilhar, seja pela real
mudança econômica que podemos enfrentar.
A cultura do compartilhamento destacada por Rifkin (2016) entre os
hackers tem características específicas, como mostra o estudo etnográfico de
Coleman (2012). Os hackers são normalmente associados a alguma
instituição, mas voluntariamente são comprometidos com a liberdade
produtiva de um trabalho próprio (gratuito) que tem seu próprio código moral
e que visa aprimorar habilidades técnicas e ampliar as tradições da
engenharia de software artesanal. Segundo Coleman (2012), eles sustentam
uma prática ética e técnica que se baseia na liberdade produtiva e, ao fazêlo, reformulam ideais liberais fundamentais como acesso, liberdade de
expressão, transparência, igualdade de oportunidades e meritocracia.
Pensar em rede não pode significar somar o valor de seus nós, elos e
extensões, a soma não é uma equação possível. Pensar no valor das redes é
pensar nos benefícios imensuráveis que o coletivo pode criar. Existe um
ditado anônimo africano que diz: se quiser ir rápido vá sozinho, se quiser ir
longe, vá em grupo. O poder do coletivo é incontestável.
As dimensões mencionadas neste capítulo estão condensadas no
mapa 1, exposto a seguir.
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Figura 2: Mapa 1 – Moral e ética no ciberespaço

Fonte: A autora, 2017.
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Como pode-se perceber, o valor, nas suas dimensões materiais e

imateriais, coletivas e compartilhadas, apoia o entendimento da prática moral.
O tema neste bloco incluiu aspectos políticos, sociais e econômicos. A seguir,
deixa-se a cargo da filosofia o entendimento da moralidade. As dimensões
dos valores, que serão aprofundadas nos próximos capítulos deste estudo,
são condensadas na imagem seguinte.
Figura 3: Dimensões dos valores

	
  

	
  
	
  
Fonte: A autora

	
  

	
  

	
  
	
  

52	
  
2. A EVOLUÇÃO DO CONCEITO DA MORAL, AS VIRTUDES E A ÉTICA –
UMA ABORDAGEM ATÉ O ILUMINISMO – MAPA CONCEITUAL
Complexo e fascinante é o estudo sobre os valores humanos.

Complexo porque envolve diferentes ciências e por envolver a questão da
ética e da moral, inexplicáveis por si só. A avaliação do bem e do mal, do
certo e do errado, coloca a temática “valores humanos” intrinsicamente ligada
ao estado do ser. Transfere a importância do tema ao pensamento em si e ao
conhecimento sobre o que nos é próprio como humanos – pensar, julgar e
escolher a ação. Esta temática foi primeiramente estudada pelos filósofos e
religiosos, que trouxeram, na descrição da ação dos indivíduos, reflexões
sobre as virtudes pessoais e o sentido da moral. Da filosofia, a reflexão sobre
o valor moral toma a dimensão do grupo social no qual o indivíduo está
inserido - e que é, muitas vezes, mais valorizado pelos sociólogos - ou
retoma a importância do ser, mas no âmbito da psique, da alma, pela
abordagem de alguns dos mestres da psicologia. Assim como a sociologia
está interessada em reportar aspectos da sociedade, da formação dos
costumes e da criação de regras para o indivíduo, fica a cargo da psicologia
analisar as razões mais intrínsecas e subjetivas do ser. Por fim, estas três
visões analisam o tema com abordagens ora diferentes ora semelhantes,
mas, de fato, complementares.
Cabe esclarecer que este capítulo não pretende oferecer uma visão
histórica em toda a sua completude, pois só isso seria extenso e maior que
uma tese, mas sim capturar o que há de essencial na visão de cada ciência,
oferecendo uma abordagem por autor e época. O capítulo mostra um recorte
de obras clássicas: originais, releituras e traduções e pouco se remete a
citações de autores recentes.

Isto parece fazer sentido também para

Bourdon (2013) que, ao estudar a origem dos estudos sobre valores
humanos, menciona filósofos, sociólogos, economistas e psicólogos como
Nietzsche, Weber, Scheler e Freud. Segundo o autor, esses pensadores
influenciaram a geração de pensadores posteriores como Heidegger,
Foucault e Lacan. A abordagem é temporal, pois tem-se o intuito de captar a
somatória dos conceitos para entendermos a composição do conhecimento
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acumulado e, com isso, mais para frente, avaliar a transposição destes
conceitos para os dias atuais.
2.1 A filosofia clássica e seu papel no funcionamento da ética
A filosofia buscou a definição do que é a moral, de como os valores
são formados, oferecendo um legado marcante em relação à epistemologia e
fenomenologia do termo. São muitos os filósofos que direta ou indiretamente
trataram do certo e do errado, do bem e do mal, na tentativa de elucidar a
sociedade e os costumes. Assim, a escolha destes autores deve-se a
importância de seus trabalhos no tema, bem como a análise temporal do
pensamento, procurando-se trazer pelo menos dois autores de seu tempo.
Cronologicamente, cabe analisarmos a contribuição clássica à
temática da moralidade. Deve-se às metáforas mitológicas, à tragédia grega,
o seu enredo simbólico. Na tragédia são mostradas contradições e conflitos
universais que trazem à tona a questão da moralidade. O agir na arte
clássica depende do julgamento moral, o agir é necessário e perigoso.
Os filósofos clássicos trazem, além do valor moral em si, a questão do
certo e do errado como a busca da verdade. Assim, os valores morais foram
tratados por Platão (427-347 AC) em alguns de seus discursos sobre seu
mestre Sócrates e também por seu aluno, Aristóteles. Os diálogos do
“Banquete” e na “República” discorrem indiretamente sobre as questões
morais como a coragem, a amizade, a piedade, a sabedoria. As virtudes por
eles tratadas se baseiam nos ideais de verdade, beleza e justiça (FREITAG,
2002).
No Banquete, Platão relata o discurso de alguns filósofos sobre a
deusa Amor: “todo o Amor, mas aquele que em torno do que é bom se
consuma com sabedoria e justiça, entre nós como entre os deuses, é o que
tem o máximo poder e toda a felicidade nos prepara, pondo-nos em
condições de não só entre nós mantermos o convívio e amizade, diz
Erixímaco” (PLATÃO, 2003, p.19).
Na República (1997), são vários os trechos em que se fala sobre as
virtudes e o que é fazer o bem e o mal. Separa-se o joio do trigo, dizendo que
é preciso fazer o bem aos amigos e o mal aos inimigos, mas que esta
separação só é válida aos homens da justiça, não a qualquer um. Platão
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(1997) associa no discurso de Sócrates a justiça ao dinheiro, às posses, aos
contratos. No discurso, ainda sobre a separação do amigo e do inimigo, ou
melhor do amigo bom e do inimigo mal e o uso da justiça, Platão deixa claro
que ao se fazer o mal, mesmo que se aplicando a justiça, não torna o outro
bom: “não é lícito fazer o mal a ninguém e em nenhuma ocasião”, disse
Sócrates a Polemarco (PLATÃO, 1997, p.17).
Platão (1997) fala sobre a justiça aplicada ao governo e à forma de
conduta em relação ao poder, mostrando no discurso de Sócrates que o
governante autêntico não visa o seu próprio interesse, mas o do governado.
Assim, seria mais sensato ser obrigado do que ter que obrigar, de forma que
não é certo que a justiça defenda o interesse do mais forte. O que mostra os
valores da sociedade clássica, mesmo sabendo-se que era uma sociedade
escravocrata e estratificada.
Em Teeteto (2016), Platão discorre sobre a busca da verdade,
associando-a ao conhecimento e à moral. Coloca que a verdade está no
indivíduo e que só pode ser alcançada por meio das sensações. No discurso
de Sócrates mostra como o discernimento deve vir do indivíduo e que um
indivíduo de má constituição da alma poderá ser melhorado se, por meio do
conhecimento, vier a atingir uma quase verdade. Para ele, a verdade mostrase inatingível e pode-se chegar próximo a sua essência por intermédio do
conhecimento. Teeteto bem diz: “Opinião verdadeira é conhecimento. O
pensamento certo está isento de erro e tudo o que sai dele é belo e bom”
(PLATÃO, 2016, p.80).
Mas foi Aristóteles (384-322AC), discípulo de Platão, quem saiu da
dramaturgia e da moral relacionada ao discurso para escrever a obra mais
citada sobre o tema: A Ética a Nicômaco. É também de sua autoria: Ética a
Eudemo, Grande Moral e o Tratado das Virtudes e dos Vícios. Vale notar que
há uma certa semelhança nas obras de Nicômaco, filho de Aristóteles, e a
destinada a seu amigo Eudemo, mas a obra de Nicômaco mostra-se mais
completa e, portanto, é a mais utilizada (STANFORD ENCYCLOPEDIA,
2017).
Ele avaliou o trabalho feito por Sócrates em relação ao tema das
virtudes
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com a prática do bem. Ele, baseado no ideal de bem, do belo e da verdade
de Platão, mostrou que estes temas só existem por meio da ação, do que ele
chamou de hexis, traduzida por alguns por virtude moral (FREITAG, 2002;
7ENCYCLOPEDIA, 2017).
Segundo Ross (1995), Aristóteles nunca separou a virtude do
conhecimento e sempre fez proposições teológicas (relaciona um fato com a
causa final), assim não acredita que a moral é realizada por que acreditamos
que isso ou aquilo está correto, mas sim por que tais atitudes morais podem
nos tornar bons. Ou seja, agimos de tal forma por que queremos ser bons. É
importante notar que Aristóteles já faz a relação entre meios e fins, mais
adiante desenvolvida por Kant e Weber.
Para o filósofo, existem dois tipos de virtudes: a intelectual e a moral.
A intelectual é guiada pelo pensar e pela razão, de que decorre a sabedoria
(a teórica ou a prática), a compreensão que se conquista pelos estudos. As
virtudes morais: como a liberdade, a justiça, a coragem, a temperança, são
virtudes que devem ser conquistadas pelo hábito. Mas lembra que nenhum
hábito pode ser adquirido se for contrário à sua natureza. Somos dotados de
alguma

virtude

que

com

o

bom

hábito

pode

ser

desenvolvida

(ARISTÓTELES, 1991,1873). Aristóteles considera assim que a virtude está
em cada um de nós, nos é própria, mas ela pode ser melhorada e alcançada
pelo hábito. Deste conceito é que surge a ideia de moral, segundo Ávila
(1967), como hábito ou costume.
A virtude moral só existe por ter um caráter ativo. Só é possível
enxergar o belo e o certo se a alma for dotada de uma inquietação que
analisa e não para no pensamento, age. Para ele, a virtude é um meio e não
um fim. Um homem que age com virtude está em equilíbrio e sabe identificar
o belo, a certo e o justo, como se estivesse em harmonia com sua alma. Esta
estabilidade da alma que age com virtude constante é que constitui o caráter.
Neste sentido, Aristóteles (ibid) usa dois termos que distinguem os que não
têm domínio sobre suas emoções - o que ele denomina de akrasia - daqueles
que têm o domínio e maestria - a enkrateia. Para o filósofo, aqueles que não
dominam seus impulsos podem ser levados por uma impetuosidade ou por
fraqueza e que estas podem ser explicada por alguns vícios, tais como: o
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prazer, a raiva ou as paixões.

São estes sentimentos que atrapalham a

razão (ARISTÓTELES, 1991; STANFORD ENCYCLOPEDIA, 2017).
Para Aristóteles (1991), a virtude moral varia de acordo com a
experiência, o tempo de vida de cada um. A busca da felicidade pode estar
no prazer carnal e material, normalmente comum as massas, mas o homem
dotado de virtude moral deve ver a felicidade no imaterial e no amor à
verdade.
Em a Ética a Nicômaco, Aristóteles (1991) inicia a questão da moral
relacionando-a à arte e à ciência, ou seja, a admiração do belo e a busca da
verdade. O valor é para ele uma ação com um fim em um bem qualquer e a
estes fins, que já os classifica como objetos ou atividades. Para ele toda arte,
todo ofício, toda ação humana ou escolha parece apontar para algum bem e
a tendência de produzir algo é que se chama valor (ROSS, 1995)
Assim, um bem é aquilo cujo valor empenha-se em colocar. O bem
descreve os fins e supõe que a virtude, não a honra, é a finalidade da vida
política. Mas que não é possível ver a virtude naquele que dorme, naquele
que não age e ainda diz que direcionar a vida ao ganho é algo útil. Este
parece ter uma vida forçada; assim, Aristóteles ensina a Nicômaco que o
ganho parece mais um meio do que propriamente um fim último. Ele
esclarece ainda a importância das igualdades nas trocas comerciais,
explicando a presença do dinheiro como garantia, como equalizador de
valores relativos ao trabalho de cada um, de um ofício. Desta forma, um
sapateiro e um agricultor podem ter seu trabalho mensurado e trocado e
pode-se chegar a uma relação justa, explicando o valor da justiça.
Aristóteles (1991) descreve o bem do Estado como o maior e mais
perfeito, acima do indivíduo, e colocava tanto no poder político quanto no
legislador um papel importante. O político deve estudar a virtude acima de
todas as coisas. Ao legislador cabe incutir bons hábitos no cidadão comum,
tornando-os mais virtuosos. Mas é no indivíduo que se encontra a chave do
caminho da virtude.
Aristóteles (1991, 1873) discorre sobre o que é um bem e como este
pode ser atingido e, se atingido, o que acontece. Esclarece que os fins, os
bens, não são absolutos. “Só existe um fim absoluto, será o que estamos
procurando; e, se existe mais de um, o mais absoluto de todos será o que
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buscamos” (ARISTOTELES, 1991, p.14). O filósofo vincula tal raciocínio a
busca da felicidade ou aquilo que o homem veio ser e buscar, como se a
felicidade não fosse um fim, mas mesmo um meio. Sua visão de que a
virtude é um meio.
A felicidade7 em Aristóteles (1991, 2016) é um dos primeiros valores a
ser discutido. Ele a coloca como uma virtude herdada ou dependente de
fatores externos, até certo ponto como a beleza e a sabedoria, mas possível
de ser conquistada pela ação.
Segundo Aristóteles (1999), a moral relaciona-se com o prazer e com
a dor. Se buscarmos o prazer, agiremos mal e é por meio da dor que
superamos o que há de ruim em nós. O castigo vem como uma espécie de
cura. Mas, inevitavelmente, faz parte da vida a relação entre prazer e dor e
aprendemos desde cedo o que é isso.
Aristóteles (1991, p. 38) escreve extensamente para seu filho, sobre
diferentes virtudes morais: a felicidade, a coragem, a temperança, a
liberalidade, a magnanimidade, a justiça, a amizade. Mas, ao tratar dos vícios
e dos excessos do homem, coloca que a virtude está muito mais relacionada
com o meio termo, com a temperança. “É um meio termo entre dois vícios,
um por excesso e outro por falta”, afirma ele.
Ross (1995) resume a relação das virtudes com os sentimentos e as
ações, buscando talvez esclarecer a questão dos meios e dos fins, como
mostra o quadro abaixo. Vale observar que foi Aristóteles quem
primeiramente tratou tão extensamente dos valores morais e mostrou a
importância do agir e do hábito para se chegar à virtude.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
7

Segundo Ross (1995), felicidade é a tradução da palavra
e que traduz um sentimento ou algo
relacionado ao prazer. Esta palavra poderia ser melhor descrita seria bem-estar, algo menos efêmero.

	
  

	
  
	
  

58	
  

Quadro 2: Virtudes Humanas trazidas por Aristóteles

	
  
	
  

Fonte: Adaptado de Ross (1995), baseado na Ética a Nicômaco. Consulta em SILVA
(1998). Tradução própria.

No período helênico, por volta dos anos 300 a.c., surgem duas
correntes de pensamento que impactam na ética e moral de seu tempo: o
epicurismo e o estoicismo (VIDAL, 1991).
O epicurismo corrente, criado por Epícuro, baseia-se na ideia do
hedonismo – a vida se traduz por aquilo que nos dá prazer e tudo o que traz
sofrimento não é bom. Os epicuristas tinham no prazer e na felicidade o
objetivo último e, para eles, a vida prazerosa baseava-se em outros valores,
como a sensatez, a honestidade e a justiça. Não vinculavam o prazer por si
só, como algo mal ou ruim. Entendiam que o resultado dos prazeres poderia
acarretar em perturbações (VIDAL, 1991).
O estoicismo foi fundado por Zenão de Cício. A escola estoica é
dividida em três períodos: antigo (contemporâneo a época de Alexandre),
médio (que ocorreu em Roma) e o imperial, com Sêneca (VIDAL, 1991). Os
estoicistas caracterizam-se por dividir a filosofia em três partes: a lógica, a
física e a ética e por condenar as emoções, valorizando a apatia como ideal
do sábio (ABBAGNANO, 2007). Para eles, a virtude está em se adaptar à
natureza. A virtude estava na apatheia, que diferentemente de apatia no
sentido comum, é um estado em que a alma já tem domínio sob si mesma e
por isso não sofre com as paixões. Assim, aceita-se a vida como ela é, não
tristemente, mas com valentia. A moral estoica coloca o homem em seu
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devido lugar e o liga ao seu ofício e a uma comunidade. Esta moral foi
determinante para a criação dos tratados morais e deveres do estado
(VIDAL, 1996).
Sêneca (4 AC a 65 DC), filósofo estoico, tem entre suas obras: “Sobre
a brevidade da vida”, “Sobre a tranquilidade da alma”, “A constância do
sábio”.
Ele narra a importância de a vida ser apreciada sem tropeços, sem
vícios, sem exageros na fortuna, nos prazeres e no desperdício do tempo
com os prazeres mundanos, com a avareza, ou sem se dar conta de si
próprio. Para ele, o homem ocupado não pode viver questionando as
escolhas humanas e dispender o tempo com preocupações, vaidades sem
propósito, trabalhos constantes, a ponto de não se tem tempo para ver a vida
(SÊNECA, 2006).
O filósofo distingue a virtude como sendo algo livre e inabalável e que
a qualquer infortúnio, ou maldade, não pode ser alterada. O homem bom e
sábio não pode ser atingido pelo mal e por injúrias ou contumélias. Para ele,
o homem livre é aquele que sabe colocar o espírito acima das injurias, fazer
de si mesmo a fonte da satisfação, afastar-se das coisas exteriores e não
viver preocupado com as más línguas (SÊNECA, 1996).
Santo Agostinho (354-430), um dos principais filósofos medievais
cristãos, foi também imbuído pelas ideias platônicas e tratou da felicidade e
dos pecados. Em sua obra “Confissões” faz quase que uma biografia de sua
vida e relata os pecados da carne - os prazeres da vida, a sexualidade, o
orgulho e os desvios d’alma. Sua visão cristã esclarece que a virtude e a
verdade encontram-se no Criador e que podemos nos aproximar dela,
quando tivermos a capacidade de buscar a nossa verdade interior
(AGOSTINHO, 2017).
A felicidade foi para Santo Agostinho (2014) um tema tratado em
alguns discursos e que, de alguma forma, aproxima esta virtude à presença
divina e volta a afirmar o que Platão e Aristóteles disseram, só que desta vez
colocando Deus como fonte da virtude suprema. Aquele homem que possui
Deus é feliz e aquele que faz o que Deus quer também. Mas só possui Deus
aquele homem que é puro, ou seja, é como se a virtude fosse de alguma
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forma inata. Com uma lógica direta, coloca os pensadores, os acadêmicos,
próximos da infelicidade e talvez da ignorância.
Se é evidente, conforme foi há pouco demonstrado, que não é feliz
quem não tem o que quer, e que ninguém procura aquilo que não
quer encontrar, uma vez que eles procuram a verdade
constantemente, então querem encontrar; eles querem na realidade,
descobrir a verdade. Mas não a encontram e por isso também não
são felizes. Ora, ninguém é sábio se não for feliz e, portanto, o
acadêmico não é sábio. (AGOSTINHO, 2014, p.25)

2.2 A visão da moral para os principais pensadores entre o século XIII e
XVI
São Tomás de Aquino (1227-1274) discorre sobretudo em duas de
suas obras sobre a temática moral. A primeira pouco conhecida “On Law,
morality and politics” e na Suma Teológica. São Tomás assume as ideias
aristotélicas e entende também que a felicidade do homem não se encontra
nos bens exteriores, no corpo, na alma, mas só pode encontrar-se na
contemplação da verdade (Suma Contra os Gentios). Este teólogo separa a
filosofia da teologia, mas confere explicações para a razão humana,
concordando com a visão de Agostinho, que a verdade incomutável está
contida nas razões eternas e que o intelecto é capaz de reconhecer as coisas
verdadeiras somente nas razões eternas. Mas, no mundo, não são todas as
almas que são puras e, portanto, capazes de chegar às razões eternas
(AQUINO, 1936).
Tanto ele quanto Santo Agostinho relacionam o conhecimento
intelectual à alma, ao espírito, separando a relação entre sentido,
conhecimento e espírito. Ou seja, a alma intelectual, dotada das relações
com as razões eternas, interfere no corpo, mas o corpo não pode interferir na
alma. Assim, há uma preponderância do conhecimento intelectual e da
capacidade da alma frente aos sentidos. Os demais filósofos (Platão,
Aristóteles e Demócrito) tinham opiniões diferentes quanto a isso. Platão
entende que os sentidos não podem interferir no intelecto, mas que é uma
virtude distinta do intelecto e separa alma sensível da alma intelectiva. De tal
forma que o homem sensível excita a alma sensível para que sinta e assim
os sentidos podem excitar a alma intelectiva para que realize. Aristóteles
entende que não há sentir sem haver relação com o corpo; assim, apesar da
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presença do intelecto sensível e do intelecto em si, o sentir não é somente
um ato da alma, mas sim de um todo (AQUINO, 1936). Portanto, o hábito, a
experiência e a educação ganham espaço na disposição às virtudes, o que
será tratado mais a frente pelos iluministas.
Ao discorrer sobre a justiça nascida com o homem, São Tomás conclui
que o homem nasce correto pois a sua razão, as virtudes inferiores e a alma
são sujeitas à Deus. Adão só pode trazer o pecado, mesmo tendo uma alma
pura, pois não foi espiritual quanto ao corpo. Para ele, em Adão, a virtude
moral era perfeita, e, portanto, estava excluída das paixões da alma. A
questão posta é que as virtudes morais não eliminam todas as paixões, mas
as ordenam. Há virtudes que neutralizam outras e virtudes que existem por si
só (AQUINO, 1936).
Fala sobre a beatitude, estado de plenitude alcançado pelos sábios,
que para ele e Santo Agostinho é o próprio Deus, o fim último, relacionandoas às virtudes como a honra, na busca por riquezas (as espirituais, não as
venais), por meio da honra, da glória, meio pelo qual o bem se faz consentirse pelos outros quando verdadeiro e certamente pela glória divina. Mas nega
que a beatitude se relaciona com o poder ou com os prazeres corpóreos. As
paixões da alma são próprias do homem e que, quando contrárias à razão,
inclinam-se para o pecado e quando orientadas por esta, auxiliam a virtude
(AQUINO, 1936).
Tanto a virtude intelectual quanto a moral, adquiridas pelos hábitos,
são provenientes de certos princípios naturais preexistentes. Mas, ao invés
destes princípios naturais, as virtudes teologais funcionam como princípios
sobrenaturais. São Tomás chama de virtude aquilo que, sem a perfeição da
potencia, é o princípio de um ato. Quanto ao tempo de duração de uma
virtude e outra, São Tomás diz que as morais são mais duradouras que as
intelectuais, por se exercerem na vida comum; trata as virtudes intelectuais
como virtudes capazes de trazer a felicidade inicial, uma vez que a felicidade
está no conhecimento da verdade. Para ele são virtudes intelectuais: a
sabedoria, a ciência e o intelecto.
São Tomás de Aquino relaciona a virtude moral à etimologia da
palavra moral, moris - costume em latim. Costume (consuetudo) tem,
segundo ele, dois significados, um é o modo ou o rito e o outro é uma certa
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inclinação natural. Mostra que nem toda virtude é moral, pois elegemos
somente a virtude que necessita de vontade (o que chama de virtude
apetitiva) que deve ser considerada como moral. Ele distingue a virtude moral
da virtude intelectual e cria também uma classificação sobre as principais
virtudes morais, chamadas cardeais e só então define o que são virtudes
teologais (AQUINO, 1936).
A questão é iniciada tratando da relação entre virtude moral e virtude
intelectual. Discute que a virtude intelectual está contida na virtude moral e
que não é possível existir uma sem a outra, mas depois confirma a
independência destas. Conclui que para agirmos corretamente é preciso
duas coisas: a razão estar disposta na virtude intelectual e a virtude moral,
que chama de potencial apetitiva (a vontade), estar vinculada ao hábito
moral. Eles são distintos, mas um parece apoiar ao outro: “o hábito moral
realiza a noção de virtude humana à medida que se conforma com a razão”
(AQUINO, 1936, p. 1.279).
As principais virtudes morais, divididas em cardeais, são, segundo São
Tomás: a prudência (uma virtude que tem um pouco da intelectual e de
moral, como se ficasse no meio do caminho), a justiça (aquela que leva o
bem e o correto), a temperança (aquela que coíbe as paixões e da fortaleza,
aquela que dá firmeza de ânimo às paixões). Ele ainda entende que há
certos valores comuns a cada uma das virtudes. Por exemplo, é preciso ter
firmeza para ser justo e temperado, além desta ser uma característica
intrínseca à temperança. Por fim, discute as virtudes exemplares que podem
ser comparadas às virtudes divinas, e concorda com Santo Agostinho
dizendo que as virtudes nascem da nossa alma e, se assim o são, elas só
podem ter origem divina. Então, explica que em Deus a prudência está na
mente divina, que a temperança está na intenção para consigo próprio, a
justiça, na observância da lei eterna e nas suas obras e a fortaleza da
imutabilidade divina. Explica ainda, retrucando os pensamentos de um
filósofo que diz que somente a justiça diz respeito aos valores políticos, que
como o homem é um animal político, as virtudes cardeais são também
virtudes políticas e que cabe às virtudes políticas agir em prol do bem
comum, do indivíduo e de todas as partes da sociedade
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Segundo São Tomás, as virtudes teologais são aquelas ligadas ao

divino, a Deus ou ao sobre-humano, que assim são denominadas pois é
através delas que Deus nos torna virtuosos e nos coloca próximo a Ele. Tais
virtudes excedem as virtudes intelectuais e ele classifica-as como: fé,
esperança e caridade (AQUINO, 1936).
São Tomás acrescenta às ideias de Aristóteles uma classificação das
virtudes, mesmo que as tomando ao final na concepção cristã. Além disso, é
notável a contribuição que ele faz ao distinguir a questão da percepção da
virtude relacionada ao corpo, a ação comum e a alma, aquilo que almejamos
ou acreditamos.
As Virtudes Cardeais, sua classificação e virtudes decorrentes destas
narradas na Suma Teológica são melhor resumidas no quadro seguinte:
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Quadro 3: Virtudes Cardeais de São Tomás de Aquino

Fonte: VIDAL, 1991. Adaptação da autora.
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A ideia do belo, do certo e do justo estende-se até o Renascimento,
onde o belo é facilmente identificável como valor artístico. Na antiguidade, até
o século XVII, a temática dos valores humanos estava ainda intimamente
relacionada a moral religiosa.
Maquiavel (1416-1527) florentino, que se tornou político e diplomata
nos tempos dos Médicis, escreve algumas obras. Entre elas: O Príncipe. Esta
obra é uma espécie de manual 8 para quem quer assumir o poder e
permanecer nele. Para ele, existem duas formas de alguém se tornar um
príncipe – ou pela virtude ou pela fortuna. Exemplifica mostrando exemplos
em que é possível um homem virtuoso, com esforço, coragem e astúcia
conseguir um título de nobreza, condição necessária para se tornar príncipe
naquela época. O sujeito afortunado, se não precisou ser virtuoso de primeira
não poderia manter o poder só com a sua fortuna; em algum momento seria
acometido pelo azar. Mas, Maquiavel lembra uma outra forma de assumir o
principado: poderia assumir o título cometendo-se algum crime e dá exemplo
de um príncipe que assumiu seu posto depois de ter cometido atrocidades e
ter ascendido militarmente. Maquiavel reconhece que este príncipe não foi
virtuoso: cometer crimes, trair amigos, não ter fé ou piedade não é uma
virtude. Mas classifica como virtude o fato deste homem conseguir suportar
adversidades. Assim, Maquiavel faz uma afirmação que o caracteriza até os
dias de hoje. Ele afirma que se do mal for lícito falar o bem, as crueldades
podem ser mal ou bem usadas (MAQUIAVEL, 2001). Aqui inicia-se a famosa
ideia de que os fins justificam os meios, onde para bons fins é possível
cometer enormes prejuízos. Frase vinculada mais tarde às atrocidades
cometidas no holocausto e que Weber descreverá com clareza. Bons fins
para quem?
Maquiavel indica que para ser um bom príncipe é preciso saber ter as
atitudes certas com os súditos e que para isso é preciso que as ofensas
sejam feitas em uma única dose, enquanto que os benefícios devem ser
oferecidos em doses homeopáticas; assim os subordinados se sentem
beneficiados por mais tempo. Afirma que é preciso ser amigo do povo, não o
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Há quem diga que a obra foi uma sátira aos príncipes.
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ter como inimigo. Mas, se um príncipe tiver que escolher entre ser amado ou
temido, ele indica que é melhor ser temido, e explica que aos homens
quando ofendidos reagiriam com maior força contra alguém que amam do
que

contra

alguém

que

temem.

Assim,

um

príncipe

não

precisa

necessariamente conquistar o amor, mas deve fugir do ódio e fazer-se temer.
Se o príncipe tivesse que escolher a quem deixar-se odiar, ele deveria evitar
o ódio das classes mais poderosas.
O que de fato pode-se observar em seus escritos é que as virtudes
não levam necessariamente um príncipe ou uma nação ao sucesso, mas a
escolha das virtudes é de fundamental importância para o sucesso na vida.
Maquiavel mostra as virtudes de seu tempo – a importância da propriedade e
da terra, a astúcia na guerra e nos combates, o uso de jogos políticos
necessários para se ter apoio. Após quinhentos anos, muitos príncipes e
guerras passados, as virtudes não são tão diferentes.
Montaigne (1533-1592), filósofo francês que estudou ética e o
ceticismo, trata da temática em uma de suas obras, intitulada “Os Ensaios”onde coloca as virtudes no plano do indivíduo, não responsabiliza a Deus ou
os homens, mas sim aqueles que as detém. Ele discorre sobre a falta de
virtude humana muito bem, falando sobre o medo, a ociosidade, a
embriaguez. Montaigne era um nobre que morou em um castelo e foi prefeito
de Bordeaux; participou de algumas viagens em batalhas, mas viveu após
certo tempo acometido de pedras renais. Passava o tempo escrevendo “Os
ensaios”, narrando sua observação sobre a vida. Apesar da boa vida, o medo
da morte parecia-lhe presente. Segundo ele, um dos benefícios da virtude é o
desprezo pela morte, o que fornece à vida uma certa tranquilidade. Para
Montaigne, deve-se fazer distinção entre os erros que vem das nossas
fraquezas e os erros que vem da maldade. Assim, diferentemente dos
gregos, para ele nem todo homem é bom.
Em outro momento de sua obra, Os Ensaios, fala da importância da
educação, remetendo-se à educação de Platão na formação do indivíduo.
Aqui também a educação se deve à formação escolar, que não deve ser
muito extensa, quinze ou dezesseis anos. Depois disso, a educação fica a
cargo da ação, da prática. Ele fazia referência aos nobres que estudavam
muito, mas que não tiravam lições mais simples da vida. Para o pensador, a
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filosofia como formadora de julgamento e costumes é o meio de se aprender
a viver. Mas é preciso ponderação entre os estudos e a experiência. Têm
grande importância na educação o convívio social, a alegria, o amor, as
canções, as danças e os esportes nos primeiros anos de vida, ao invés das
armas e violência. Faz parte da educação algum excesso ou falta de regras:
o importante é que o jovem possa fazer todas as coisas e só goste de fazer
as coisas boas. A renúncia em fazer o mal estará na falta de vontade, não
por força ou falta de conhecimento. Montaigne condenava a violência e a
servidão na educação de alguém que deve ser criado para a honra e
liberdade e colocava a razão e a prudência na educação em razão da força.
Ele prezava por uma educação familiar carinhosa e menos rígida que de
costume da sua época (MONTAIGNE, 2010). De certa forma, o pensador já
antecipa aqui os ideais de liberdade iluministas.
Montaigne fala sobre as paixões arrebatadoras, a diversão desmedida,
a embriaguez, a tortura, a crueldade em apreciar-se a morte e a desventura
dos outros e encontra a uma boa definição de virtude.
Parece-me que a virtude é outra coisa, e mais nobre, do que as
tendências de bondade que nascem em nós. As almas bem
controladas por si mesmas e bem-nascidas seguem ao mesmo
passo e representam em suas ações a mesma face que as
virtuosas. Mas a virtude soa um não sei que de maior e mais ativo
do que se deixar conduzir tranquila e pacificamente pelo rastro da
razão graças a um feliz temperamento. Quem, por ter um caráter
naturalmente fácil e suave, desprezasse as ofensas recebidas faria
coisa muito bonita e digna de elogio, mas quem picado em carne
viva e indignado por uma ofensa, se munisse das armas da razão
contra esse furioso apetite de vingança e por fim o controlasse
depois de um grande conflito faria sem dúvida muito mais. Aquele
agiria bem, e este agiria virtuosamente. (MONTAIGNE, 2010 p. 218).

Para o nobre de Bordeaux é mais fácil impedirmos os vícios que
vencê-los. Ele vê que o homem inocente, mas não virtuoso, se isento de agir
mal, não é necessariamente apto a agir pelo bem. Ele identifica que
determinadas virtudes podem implicar em falta de conhecimento ou uma
estreita visão da realidade ou mesmo uma certa falta de firmeza, como o
caso da castidade, da sobriedade e da temperança. Não que não as identifica
como virtudes, só que elas são oriundas de certas fraquezas, ao passo que
virtudes como a constância face aos infortúnios ou a coragem, parecem ser
mais altivas. Assim, Montaigne (2010) afirma que o valor da alma não
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consiste em ir alto, mas ir ordenadamente, pois a grandeza não se exerce
nas alturas, mas na mediocridade. O pensador associa à virtude,
dificuldades, intempéries a serem vencidas e que devem ser conquistas por
meio da luta. Montaigne cita filósofos gregos e imperadores para mostrar que
a virtude é conquistada por caminhos espinhosos.
Montaigne (2010) dedica ainda um capítulo aos índios brasileiros: ele
não os conheceu pessoalmente, mas pelo relato da tradutora de sua obra, o
autor baseou-se na obra História de Novo mundo (Veneza, 1565). Ele
reconhece nos índios as virtudes de coragem e ascetismo espartano, mas
também percebe o ócio. O que lhe causou maior estranheza é que os índios
desconhecem certos termos como: avareza, difamação, inveja ou perdão.
Montaigne menciona a natureza bruta, não lapidada por conhecimentos
ocidentais, mas reconhece a habilidade dos nativos em ter liberdade,
felicidade e respeito aos ancestrais, em uma época em que se dava a
colonização nas Américas.
Ele foi lido por alguns dos iluministas que o seguiram (Hegel o
menciona e o critica em sua obra), mas elucida questões que a dialética do
próprio Hegel irá tratar depois, mostrando como a virtude está em si mesma e
enraíza-se na alma. “A virtude só quer ser praticada por si mesma; e, se às
vezes, por outro fim tomamos sua máscara, ela logo a arranca de nosso
rosto. É um verniz vivo e forte, que quando impregna nossa alma não se vai
sem levar-lhe um pedaço” (MONTAIGNE, 2010, p. 174). Diferentemente dos
iluministas que vinculam a moral à lei, ele afirmou: “A virtude de que desfruta
não é uma lei, não é um modo algum “a lei moral em mim”. Ela não serve
nem a Deus e nem aos homens, mas à própria pessoa que a detém. Não
obriga a nada e a ninguém. Deixa o homem livre, mas só. “(MONTAIGNE,
2010, p. 24).
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Figura 4: Castelo onde Montaigne viveu e escreveu Os ensaios. Região de Saint-Michel de
Montaigne, Aquitânia, França.

Fonte: A autora, 2015.

2.3 Os ideais iluministas: o surgimento das regras morais – as
contribuições de Hume, Rousseau, Kant e Hegel
Foi no Iluminismo que os ideais morais voltaram à tona. Sob o retorno
às luzes da ciência, deixa-se de lado o homem sujeito à lei divina cristã e
passa-se à luz da razão, ao confrontar-se com a questão do agir, do certo e
do errado. Rouanet (1989) afirma que não é só a razão que caracteriza o
século XVIII, mas também a questão do indivíduo, responsável pelos seus
atos. O Iluminismo traz também a ideia do homem visto sob uma natureza
humana comum, essencialmente racional, colocado em condições igualitárias
em raça, religião e sexo, o chamado princípio do universalismo.
De fato, falar em justiça era, até então, pensar em um mundo com
uma economia baseada na escravatura desde a Antiguidade. Um mundo
onde as diferenças humanas eram justificadas pelo domínio de quem detinha
o poder e o dinheiro, onde o mercantilismo imperava. Não que isso tudo seja
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ainda muito diferente da atualidade, mas o trabalho escravo é proibido por lei
e não justificado pela filosofia.
David Hume (1711-1776), filósofo do Iluminismo, ingressou na
universidade aos doze anos e escreveu o Tratado da Natureza Humana aos
28 anos. Dotado de alguma genialidade, foi amigo de Rousseau, ceticista e
empirista. Naquele momento, havia uma discussão se o conhecimento seria
trazido pelo próprio conhecimento (o racionalismo) ou seria proveniente da
experiência (o empirismo). Hume apostou no último caso e seus
pensamentos foram a base para Popper mais tarde falar do método e da
experimentação

(ZIEGELMAIER,

2011).

Hume

é

um

filósofo

do

conhecimento, da epistemologia, mas traz relevantes discussões sobre o
conceito de crença, retomado posteriormente por Freud e que serviu como
base para a definição dos valores humanos. O Tratado da Natureza Humana
é composto por três livros: no primeiro Hume narra como se pode chegar a
uma crença, no segundo fala sobre as paixões, o orgulho e a humildade, a
beleza e, somente no terceiro, sobre a moral em si. O filósofo só discute a
moral depois de tratar as virtudes e os vícios, como se somente com a
observação destes fosse possível entender a moral.
Hume (2000) reconhece que faltava método no que havia sido
pensado até então sobre os valores humanos e se esforça em demonstrar
que não existem ideias inatas e que adquirimos o que pensamos com a vida.
Hume separa três termos para lidar com isso: a percepção, impressões e
ideias. As percepções correspondem a tudo aquilo que se apresenta à mente
e estas subdividem-se em impressões e ideias. As impressões são as
sensações mais brutas percebidas pela mente sem grandes análises, mas
sentidas com grande intensidade; ou seja, são provenientes da experiência e
diretamente ligadas aos sentimentos. As ideias são trabalhadas em nossos
pensamentos e dizem respeito não a algo necessariamente sentido, são
menos intensas. As impressões e ideias existem trazidas das imagens que
temos do mundo. As impressões postas em reflexão e ligadas à imaginação
podem gerar novas ideias e delas, novas impressões. Essas impressões
baseiam-se na experiência da natureza humana para entender as imagens
do mundo. Hume cria um paradoxo, conhecido como Paradoxo de Hume, ou
o da causalidade, que diz que em relação ao mundo não existe nenhuma
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causalidade intrínseca das coisas, mas esta causalidade poderia ser
permitida pela imaginação do ser humano. Assim, é possível ao homem
prever e antever o futuro com base no passado, isso só depende dele, do
homem. Mesmo depois de determinado evento ter ocorrido muitas vezes
sobre as mesmas condições, nada garantirá que ele ocorrerá exatamente da
mesma forma. A única demonstração que permitiria considerar algo como
verdadeiro é aquela feita por meio da matemática ou da álgebra. O homem é
capaz de antever a relação de causa e efeito somente pela sua experiência,
por saber o que já aconteceu no passado. Em suma, o que Hume traz é que
a partir das impressões, existem ideias, que associadas à imaginação podem
gerar crenças e isto é o que nos define, define o que somos.
É somente no terceiro livro que Hume (2007) entende que a moral é
discernida de acordo com as nossas impressões e justaposições de ideias; é
comparando que podemos distinguir entre o bem e o mal. Isso seria
verdadeiro se a moral não recebesse influência das paixões e ações
humanas. Para Hume (2000) a moralidade é uma questão muito menos
especulativa e muito mais prática. Sendo assim, como a moral depende das
ações e dos afetos, ela não tem um motivo, uma razão. Assim, as regras da
moral não são conclusões da nossa razão (HUME, 2007). O fato é que
nossas paixões e desejos implicam em outras paixões ou desejos, elas se
bastam por si mesmas. As ações não devem seu mérito à razão. Não é da
razão que se chega a ação. Para ele, a razão é inativa e não pode ser a fonte
de um princípio tão ativo quanto a consciência e o senso moral. Hume
entende ainda que a razão pode influenciar nossa conduta, se ela excitar
uma paixão ou uma ação. Ainda quanto à natureza das ações morais, ele
acredita que estas dizem respeito a relação que existe entre a natureza
interna dos indivíduos e os objetos externos, mas que não devemos buscar
relações causais e explicações entre a natureza de cada indivíduo. A paixão
e o objeto de desejo são independentes. Se isso não fosse verdade, seres
inanimados seriam dotados de beleza moral natural ou mesmo a culpa por
um ato ilícito estaria somente em quem o praticou. É preciso entender que a
moralidade diz respeito às relações entre o ser humano e os objetos
externos, mas estes são soltos e independentes, pela própria natureza
humana. Quem dá a relação de causalidade para os objetos somos nós.
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Hume (2000) adverte que mesmo sendo a moralidade muito discutida

pelos filósofos e sendo passível de demonstrações, ela não nos oferece
certezas como uma ciência exata, a moralidade é um terreno incerto. Aqueles
que tentaram demonstrar a moral não dizem que a moralidade está nas
relações (internas com os objetos exteriores) e que as relações são
distinguíveis pela razão. Eles procuram explicar somente estabelecendo
relações entre as virtudes, os vícios e as ações. Hume exemplifica com fatos
que ocorrem na natureza – há espécies de árvores que nascem e matam sua
árvore progenitora e animais que cometem o incesto sem saber que isso é
proibido. Assim, a moral pode ser uma questão social, que independe da
natureza dos animais. É como se os deveres morais existissem
independentemente de nós, mas na verdade existem antes de nós, para que
possamos percebê-los, para que a razão os encontre. Esta razão não pode
produzi-los.
Os vícios ou as virtudes são para ele como sons, cores ou
características que percebemos em alguma coisa. Não há cores nos objetos,
nós é que percebemos as cores, mas como sentimos primeiramente, passam
pela relação de conforto ou desconforto. Esta relação de prazer é que
determinará se seremos favoráveis ao vício ou a virtude. O que Hume (2000)
faz é acabar com a ideia anterior de que os vícios ou virtudes estão no desejo
de um objeto exterior, que é culpa da beleza, da arte, ela ser desejada, ou
ainda que é a bebida que causa o vício. Assim, a moral é mais propriamente
sentida do que julgada.
A moral depende da nossa impressão do mundo. Se as impressões
forem desagradáveis elas geram vícios e se forem agradáveis, virtudes.
Assim, estamos suscetíveis aos gostos e sensações e estes são particulares.
A questão que se coloca é que os objetos pelos quais temos sensações de
conforto ou desconforto podem nos ajudar a compreender determinadas
virtudes e vícios e como estes sentimentos nos são próprios; desde crianças
recebemos a influência do que é prazeroso ou não. Neste sentido, do que
nos é próprio, Hume conclui que os vícios e as virtudes fazem parte da
natureza. Mas, afirmar isso não significa dizer que a virtude é muito mais
ligada com o que é natural e o vício com o que não é natural ou incomum. Ele
conclui que os vícios e as virtudes são da natureza, mas igualmente
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artificiais, uma vez que eles dependem da ação e toda ação tem uma certa
artificialidade. Assim, o caráter do natural ou não natural não delimita a
questão moral para Hume (2000).
Rousseau (1712-1776) discorre como a educação e a presença de um
ambiente político ideal fazem-se relevantes para a formação da consciência
moral. Ele coloca a educação e o ambiente político ideais para corrigir a
sociedade perversa do século XVIII.
Rousseau (1992) abole a condição do escravo e confere a igualdade
política, jurídica e econômica a todos, defendendo a liberdade e o direito
individual. A questão não está somente na separação das classes, mas em
identificar uma consciência moral que é adquirida com a educação, com a
qual não se nasce. Ele separa o homem natural do homem civil, ligado ao
todo social. Para ele, as instituições sociais reduzem o indivíduo a uma
unidade comum e isso é, de certa forma, reducionista. Rousseau mostra que
a educação é feita para o indivíduo, não para a sociedade, para instituições
ou para a família. Educa-se para a vida, para criarmos seres melhores.
“Quem entre nós sabe suportar os bens e os males desta vida é, a meu ver, o
mais bem-educado entre nós” (ROUSSEAU, 1995, p. 16).
Rousseau (1992) cria um personagem para educá-lo à luz da razão.
Ele admite como fontes de perturbação para a moral: fonte interna (as
paixões) e as externas (mentiras e falsidades): somente a educação para a
razão é capaz de construir uma educação moral. Rousseau, na obra Emílio
ou da Educação, composta por cinco livros, trata da vida do personagem
Emílio que recebe conselhos para uma educação adequada.
Emílio é órfão de pai e mãe e sua educação é atribuída ao autor. É um
personagem forte, sadio, pois quanto mais forte for o corpo mais ele
obedece; se fosse fraco, mais comando teria sobre a alma, afirma o autor.
Rousseau narra os cuidados que se deve ter, da criança recém nascida ao
homem adulto. Diz que a educação começa no nascimento, pois é daí que
começa a nossa experiência no mundo. Para ele, a criança só conhece o
bem e o mal quando já é dotada da razão. “A consciência que nos faz amar
e odiar o outro, embora independente da razão, não pode, pois, desenvolverse sem ela. Antes da idade da razão, fazemos o bem e o mal sem saber”
(ROUSSEAU, 1992, p. 48). O autor mostra que a criança nasce com o bem
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e o mal, mas que por conta de seu limite físico e mental não consegue
praticar a maldade. Ela só agirá para o mal se abandonar o que ele chama de
route de la nature (caminho da natureza). Isso acontece, por exemplo, se
conseguimos subordinar os desejos de uma criança às suas forças. Ela
saberá desde cedo o que está em seu poder ou não e, para descobrir isso, é
preciso se saber livre. Desta forma, ele coloca o mal moral no colo do
indivíduo. É o homem - e somente ele – o responsável pelos seus maus
julgamentos e vontades desenfreadas (ROUSSEAU, 1992).
Rousseau (1992) mostra que quanto mais perto da sua condição
natural o homem estiver, mais próximo de alcançar suas capacidades ele
estará. Assim, o homem que vive próximo ao que lhe é natural vive bem e
está em paz. Ele coloca os males morais na razão e os males físicos no
corpo, a percepção da dor. Para Rousseau, a vontade, aquela que nos move
e que vem das emoções, é do ser humano, e, portanto, é também aquela que
julga: “escolhe o bom como julgou o verdadeiro” (ROUSSEAU, 1992, p. 324).
Apesar do autor anteriormente separar a emoção da razão, ele coloca a
vontade e o julgamento próximos. Para ele, o mal existe primeiro no
indivíduo: “Homem, não procures mais o autor do mal, és tu mesmo este
autor… O mal geral não pode estar senão na desordem, e eu vejo no sistema
do mundo uma ordem que não se desmente nunca” (ROUSSEAU,1992, p.
326). Para ele, toda a moralidade da ação humana está no julgamento que o
homem faz de si próprio. Sim, a natureza do homem não é má, segundo
Rousseau, não poderia ser, mas adquirimos o mal quando nos afastamos da
nossa natureza. Vale dizer que para assim ser, só podemos julgar com o
coração. “Os atos de consciência não são julgamento e sim sentimento”
(ROUSSEAU,1992, p.337). Os sentimentos nos aproximam do que somos
naturalmente enquanto que os julgamentos são adquiridos durante a vida e
podem não ser virtuosos. Ele conclui:
Consciência! Consciência! Instinto divino, voz celeste e
imortal, guia seguro de um ser ignorante e limitado, mas
inteligente e livre; juiz infalível do bem e do mal, que
tornas o homem semelhante a Deus, és tu que fazes a
excelência de sua natureza e a moralidade de suas
ações, sem ti nada sinto em mim que me eleve acima
dos bichos, a não ser o triste privilégio de me perder de
erro em erro com a ajuda de um entendimento sem regra
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e de uma razão sem princípios (ROUSSEAU, 1992, p.
338).
Rousseau (1992, p. 340) coloca o indivíduo ao centro, mas vale

esclarecer que não estimula o individualismo. “O bom se ordena em relação
ao todo e o mau ordena o todo em relação a si”.
Acrescenta ainda que a justiça é inseparável da bondade e que onde
está tudo certo, nada pode ser injusto. O amor da ordem que se produz
chama-se bondade e o amor da ordem que se conserva chama-se justiça. A
felicidade também não se desvincula da virtude, para ser feliz é preciso ser e
praticar a bondade.
Na infância ele valoriza a liberdade e na juventude a contenção dos
vícios. Tudo o que uma boa educação familiar voltada aos bons hábitos e a
verdade, dotada de razão, é capaz de oferecer aos adolescentes. O autor
ensina a Emílio sobre como ser verdadeiro, como comportar-se diante dos
outros, sobre ter bom gosto, ganhar consciência do que é certo e errado e
autonomia para agir.
A questão da liberdade foi tratada de forma proeminente pelos
iluministas. Rousseau expõe um ponto socialmente pouco tocado pelos seus
sucessores: o exercício da liberdade por qualquer ser humano. A liberdade
só poderia ser discutida se a questão da escravidão e servidão, característica
da sociedade e base da economia na época, pudessem ser mencionadas.
Ele esclarece que a escravidão é incompatível com a natureza do homem e
coloca os limites de um homem sobre o outro. Para ele, renunciar a liberdade
é renunciar a qualidade de homem, os direitos à humanidade e até mesmo os
deveres (ROUSSEAU, 1999). O iluminista ainda coloca que a falta do direito
à liberdade não só restringe a ação moral e o direito natural, mas vai contra
toda a organização política.
Rousseau (1999) protege o direito de liberdade do indivíduo em
situação de guerra, mencionando que o soldado não pode ser colocado como
inimigo ou como escravo, uma vez que a briga é entre os Estados e não
entre Estados e indivíduos.
Para ele os costumes são sacramentados pelas leis, mesmo vendo
que os costumes não podem ser regulamentados pela lei, são alheios a ela,
mas entende que legislação deve procurar aproximar-se dos costumes.
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Certamente Rousseau entende os costumes como necessariamente bons, o
que pode não ser verdade.
Kant (1724-1804), conhecido como o filósofo de Königsberg (antiga
Prússia), trata da moralidade em duas de suas obras: a Fundamentação da
Metafísica dos Costumes (1785) e a Crítica da Razão Prática (1788). O
filósofo, estudioso da razão, estuda o indivíduo como ser dotado de três
faculdades mentais: conhecer, julgar e querer. Separou a razão das demais
atribuições e competências do ser, estabelecendo três diferentes razões: a
razão teórica (a do entendimento), a razão prática (a da vontade) e a razão
estética (da intuição e dialética) (FREITAG, 2012). O mérito deste pensador
está na racionalidade, na exposição lógica de princípios, categorias e leis. Ele
cria terminologias relevantes para a moral, dentre as quais destacam-se o
imperativo categórico e a ideia de autonomia e heteronomia.
Kant (2004) expõem a diferença entre razão pura teórica e pura
prática. A primeira trata do conhecimento de objetos que podem ser
conhecidos e este conhecimento é alcançado utilizando-se de intuição e
sensibilidade, que podem ser entendidos como conceitos e depois como
princípios. A segunda, a razão prática, não se ocupa de objetos, mas sim da
sua faculdade, ocupa-se da vontade que é a causa de um pensar (da razão).
Para ele, a moral diz respeito a razão prática e só a partir desta é que se
pode criar o que ele chama de “sentimento moral”. Sentimento moral é a
suscetibilidade de sentir prazer ou desprazer estando ciente de que nossas
ações são compatíveis ou contrárias à lei do dever. Assim, o sentimento
moral faz parte do indivíduo e não pode ser adquirido, ao contrário da
bondade, da ação para o bem (KANT, 2004).
O conceito trazido pelo pensador é o de que a condição moral está
associada à vontade humana e pressupõe a liberdade, mas que essa é
submetida a condutas práticas, regras e leis. A liberdade que Kant se refere
não é uma faculdade que independe dos impulsos sensíveis do ser. Mas,
sim, uma liberdade tomada pela razão pura do ser por si mesmo, ela é
prática, ou seja, uma liberdade tomada em um determinado momento do ser
(KANT, 2003).
Ele mostra ainda a diferença entre autonomia e heteronomia. A
heteronomia diz respeito ao funcionamento da natureza segundo leis alheias
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à nossa vontade. A autonomia refere-se as leis morais fixadas pela nossa
vontade, no exercício de uma certa liberdade. O autor distingue aquilo que é
determinado pelo outro (heteronomia) e aquilo que é autodeterminado,
quando se tem autonomia (KANT, 2004).
O filósofo também cria a ideia de máximas e de imperativos. Máximas
são como regras de conduta dependentes da vontade, mas que são
traduzidas em causa e efeito e dizem respeito aos indivíduos. Os imperativos,
da mesma forma, dependem da vontade humana; quando hipotéticos podem
dizer respeito a preceitos e quando práticos podem ser entendidos como leis
e, portanto, serem universais. Onde o querer (a vontade) é o que coloca a
categoria “a priori” como aquilo que não toma empréstimo à experiência ou à
vontade exterior; ela já existe antes de tudo (KANT, 2003).
Kant (2004) explica que a matéria é o objeto da vontade e que não é
determinante desta vontade, pois a prática da moral é necessariamente uma
lei a ser exercida e dotada da experiência externa ao homem. As leis morais
são imperativas (comandos) e realmente imperativos categóricos, são
incondicionais (KANT, 2003). Kant faz um corolário dizendo que a razão pura
é por si mesma prática e, portanto, não teorizável, que permite ao homem
uma lei universal, o que se denomina lei moral. Assim, com base no que foi
definido anteriormente, Kant conclui que o homem, dotado da razão pura e
de uma vontade pura, mas não santa (critica, portanto, o pensamento do
homem perfeito até então defendido), não é capaz de esboçar qualquer
máxima contra a lei moral. A relação do homem e da sua vontade com a lei
moral, a moralidade, é de dever. Admite que o homem pode ter em si uma
vontade que recai em causas subjetivas e que se opõe a um fundamento
puro. Mostra que a obrigação não é mais do que a necessidade da ação livre,
sob um imperativo categórico da razão e que o dever é a ação a qual alguém
está obrigado (KANT, 2003, 2004).
O filósofo divide os imperativos em imperativos hipotéticos e
categóricos. Os hipotéticos dividem-se, por sua vez, em problemáticos
(técnicos) e assertórios (pragmáticos) e não têm para Kant valor moral, pois
formulam regras de ação de como lidar com as coisas. São imperativos
hipotéticos aqueles em que as ações condicionam o fim; por exemplo,
“estude mais se desejas um futuro melhor”. Este tipo não tem valor moral
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para Kant, ao contrário dos imperativos categóricos. O imperativo categórico
é aquele incondicional, simplesmente é, por exemplo: “seja bom”, o que
exprime a necessidade de agir de acordo com uma lei geral (legislação),
exigindo um comportamento racional que todos devem seguir.
O pensador se utiliza do conceito de subjetivo e objetivo, reunindo
pensamentos de outros autores para classificar e explicar a relação do
homem com o exterior. Assim, do subjetivo está a educação, o sentimento de
prazer, a lei. Do objetivo, está a busca da perfeição interior e a vontade divina
que está posta. O quadro 4 faz referência ao estudo do próprio filósofo, no
qual ele se baseou para tratar da moral subjetiva e objetiva.
Quadro 4: A natureza dos conceitos morais

Fonte: Kant (2004), adaptado pela autora.

Em um trecho da Metafísica, Kant esclarece o uso da natureza
subjetiva e objetiva do sujeito frente aos imperativos. Ele trata do desejo
como força motriz da vontade (a razão subjetiva do desejo) influenciando a
ação de um sujeito. A ação de qualquer sujeito, no que diz respeito a si
mesmo, será sempre subjetiva em relação ao objeto. Mas a ação sobre um
objeto é um princípio formal e para ele os princípios formais, quando práticos,
sempre desconsideram os fins subjetivos, ou seja, são objetivos. Assim, os
propósitos materiais de um sujeito são completamente relativos e dependem
da vontade subjetiva do sujeito e nunca podem ser tratados como propósitos
universais, somente como imperativos hipotéticos. Mas Kant supõe que
exista alguma coisa que tem um valor absoluto por si só, esta coisa então
poderia estar sujeita a um imperativo categórico. Kant coloca o homem
(aquele que tem valor absoluto) como fim em si mesmo e diz que não deve
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ser tratado como meio arbitrário, pois não é. Não como meio, mas como fim.
A natureza e o homem existem como um fim em si mesmos e Kant escreve o
seguinte imperativo prático: “Handle so, daß du die Menschheit, sowohl in
deiner Person, als in der Person eines jeden andern, jederzeit zugleich als
Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest” (KANT, 2017, p.75). Aja para que
você, a humanidade, tanto em sua pessoa, como na pessoa do outro, em
qualquer tempo determinado, não seja meramente um meio. O que o filósofo
faz aqui é expor que a visão utilitarista do homem, o uso de outro homem
como objeto de interesse, não cabe em qualquer lei moral.
Assim, na ideia de chegar ao imperativo categórico, Kant pressupõe a
existência de uma sociedade justa, fundamentada em um contrato social que
atende aos direitos de todos e defende a dignidade de cada homem dotado
de razão e, se o homem é a unidade da humanidade, este imperativo
estende-se a ela também. A moral subjetiva pode ser uma lei geral, com
características semelhantes as leis da natureza. Posto isso, Kant escreve a
lei fundamental da razão pura prática, o imperativo categórico: “Age de tal
modo que a máxima de tua vontade possa valer-te sempre como princípio de
uma legislação universal.” (KANT, 2004, p. 65).
Neste imperativo, Kant colocou sob o mesmo vínculo conceitos que a
princípio parecem ser contrários em seus significados. Um dos principais
atributos para conseguir unificar a vontade, a liberdade de ação em uma lei,
foi a razão. Foi só por estabelecer o conceito de máximas, leis e imperativos
e pela racionalização do que é próprio do homem (subjetivo) ou da natureza
(objetivo), que ele conseguiu isto. No imperativo, Kant coloca de encontro
uma máxima e uma lei universal. A máxima dizendo respeito a regra prática,
subjetiva de cada sujeito, a lei sendo objetiva e considerando o todo em que
o sujeito está inserido.
Desta forma, a matéria, seja ela de natureza universal ou pessoal, ou
mesmo de natureza humana, pode ser o objetivo da vontade. Ela existe
independentemente do indivíduo e pode ser vista como um princípio empírico
e de busca da felicidade, mas não pode ser um princípio moral, pois este faz
parte da razão prática. Assim, os bens materiais para Kant não são
determinantes da moral (Kant, 2004).
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O autor ainda coloca a moral sob a perspectiva da perfeição divina, na

conclusão da Razão Prática, que foi grafada na lápide do filósofo:
Duas coisas que me enchem a alma de crescente admiração e
respeito, quanto mais intensa e frequentemente o pensamento dela
se ocupa: o céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim.
Admitindo-se assim, a existência de uma natureza acima do homem,
que quando perfeita é concebida por Deus. (KANT, 2004, p. 307)

Na Metafísica dos Costumes, Kant (2003) mostra-se contra a ideia
aristotélica de que há virtudes e vícios em contraposição; a questão da
virtude ser o caminho do meio entre vícios opostos e mesmo de que toda
virtude é aprendida com a experiência. Para ele, estes princípios estão
equivocados. Assim, a virtude é para Kant (2003) uma força moral da
vontade de um ser cumprir o seu dever. A virtude baseia-se na liberdade
interior, onde as inclinações a paixões e afeições são cercadas pelo dever. “A
virtude está sempre em processo e, apesar disso, sempre parte do início.
Está sempre em processo porque, objetivamente considerada, é um ideal
inatingível, enquanto, não obstante a isso, a aproximação constante dela é
um dever” (KANT, 2003, p. 252).
Mas, se a virtude é para Kant um processo, cabe esclarecer alguns
aspectos: que é preciso pensar a lei sempre como latus, de forma a
considerar o todo, a máxima das ações. É preciso considerar não somente os
deveres, mas também os fins. Para ele, o homem tem a obrigação de
considerar a si e ao próximo, ter amor para consigo mesmo e para com o
próximo. Na doutrina das virtudes de Kant (2003), o ser humano é o fim,
nunca os meios.
Kant (ibid) cria uma divisão entre a doutrina do direito e a doutrina da
ética, onde a primeira tem a ver com os deveres estritos e, a segunda, a da
ética, tem a ver com os deveres latus. Assim, cabe à doutrina do direito
determinar direitos específicos e exatos e certificar seu método na execução.
Ao passo que a doutrina da ética faculta sobre direitos imperfeitos, julgando
máximas aplicadas em casos particulares.
Agir bem, para Kant, significa respeitar a dignidade humana e
esforçar-se para melhorá-la. A sua moralidade está baseada muito mais no
dever do que no ser. Kant foi claro em dar ao indivíduo a responsabilidade de
um mundo melhor, pois só ele, o individuo, é dotado da vontade legisladora
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dos costumes, da sociedade e da política. Ele não responsabiliza a
sociedade ou os grupos pela moral do indivíduo.
Sobre a virtude, Kant valoriza a atitude interna: “A autêntica força da
virtude é uma mente tranquila com uma ponderada e firme resolução de pôr a
lei da virtude em prática” (KANT, 2003, p.251).
Se Kant coloca no dever o guia para as virtudes, ele esclarece que os
deveres para consigo mesmo são prioritários e devem ser cultivados, o
domínio do corpo e a educação da alma: aprendizado, uso da razão,
desenvolvimento do gosto, exercício de um oficio e o exercício do livre
arbítrio na busca da máxima das ações. Então, para o autor, depois de
termos cumprido os deveres para conosco, é possível termos deveres para
com os outros: o amor, a beneficência (promover a felicidade dos outros, sem
esperar nada em troca) e a gratidão (honrar uma pessoa em decorrência de
um benefício oferecido por esta), assim como o respeito pelos outros, pelas
leis e por si próprio.
Se Rousseau aproximou a teoria da prática, Kant separou estes
conceitos. Ele identificou os princípios norteadores: a estratégia, a técnica, a
arte, mas não os relacionou com a moralidade. A moralidade para ele estava
no campo do conhecimento, da razão. A visão kantiana é demonstrada por
leis, é puramente racional ao relacionar a moralidade com a prática e separála da teoria. Rousseau, entretanto, coloca a moralidade ligada à experiência
de vida, às predisposições naturais.
Hegel (1770-1831), sucessor e contemporâneo de Kant, coloca a
questão da moralidade com foco na sociedade. Hegel trata da moral subjetiva
e da consciência moral objetiva (quadro 4), tratando das contradições e da
dialética existente entre o sujeito moral e a ética social em duas de suas
obras: Fenomenologia do Espírito e Cursos de Estética (vol. I), onde
relaciona a moral com a arte. Ele segue os passos de Kant no que diz
respeito ao dever e a moral ser intrínseca à vontade e à liberdade.
A moralidade hegeliana é trazida pela figura do espírito que é tido
como consciência ética. Para Hegel (1992), o espírito assume a dimensão da
consciência em si, que está sempre em contraposição a si mesma e ao
mundo, numa dialética sem fim. O espírito que Hegel trata é a substância e a
essência universal, igual a si mesma e ao agir de todos, uma essência
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autossustentável, que, de forma isolada, aparece em determinados
momentos ou em rápidas grandezas em sua razão e essência. O espírito é
assim como a consciência em geral, que convive com a razão e a essência
ética efetiva (HEGEL, 2002).
Para Hegel, o espírito é ainda “a vida ética de um povo, na medida em
que ele é a verdade imediata” (HEGEL, 2002, p. 1789). E, assim, o espírito
deve assumir esta consciência do mundo e buscar a vida ética, sabendo de
si.
Hegel (2002) usa o termo sittlichkeit (sitte significa costume, de origem
germânica, assim como ethos em grego e cuja tradução é eticidade para
alguns autores) e moraliche e moralität (moris que também significa costume,
mas é de origem latina) de formas distintas em sua obra. O autor usa o termo
sittlichkeit ao expor a dialética do espírito para consigo mesmo e de sua
interação com o mundo dotado de leis pertencentes ao estado, a cultura, a
ciência, a religião, a família e outras instituições. Hegel (1992) vincula a ética
ao espírito, a uma consciência maior que necessariamente interage e recebe
a justiça e a própria ética do mundo, lembrando que quem fez esta justiça e
ética foi o próprio indivíduo, mas que esta ética externa (do povo, do mundo)
tem em si a própria consciência do espírito. O autor coloca, ainda, a figura do
espírito como consciência de seu papel diante da família, que está inserido
em leis e em uma sociedade dotada de cultura, que diz respeito a
universalidades e não a singularidades (HEGEL, 1992). O que justifica alguns
autores traduzirem o termo como eticidade para falar da ética de Hegel, como
se efetivamente a sua ética dissesse respeito “a um modo de ser”, a forma10
do espírito. Quanto à moralidade, sua diferença é explicada pelo próprio
pensador : “Um homem verdadeiramente virtuoso não é por si mesmo moral.”
(HEGEL, 2001, p. 71). Onde a moral faz parte da reflexão, da consciência de
um individuo sobre como se deve agir, o que é conforme e está de acordo
com sua consciência. Mas o dever, este sim é a lei, a lei da vontade que vem
de si mesmo e este dever toma forma quando se sabe correto e guiado por
uma consciência interior, que é contrária a natureza, aos impulsos e
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interesses egoístas. Para ele, todo homem vive a contradição do agir pelo
dever e pela sua consciência, ou seguir impulsos. Por isso, até mesmo o
homem com virtudes éticas pode fazer más escolhas. A moralidade vem de
dentro e é estabelecida por uma contradição eterna que cada espírito vive,
quando oprimido pelo prazer, pela natureza, sufocado pela matéria e vivendo
na temporalidade terrena, mas que pode ser levado ao reino do pensamento,
das ideias eternas, da universalidade, das leis. É sob a contradição do
pensamento subjetivo e da existência objetiva que a experiência e a
consciência podem encontrar suporte no dever. Hegel questiona se este, o
mero dever, é o fim da contradição e se tal contradição se acaba em si
mesma, buscando um entendimento, uma verdade que concilia os aspectos
subjetivos e objetivos. Sim, para ele esta contradição se resolve e a arte nos
ajuda a melhor compreender esta contradição, leva o espírito a uma
consciência superior.
Hegel (2001) lembra que a obra de arte não tem na moral seu fim
último, ela deve trazer a verdade, na forma e na configuração do sensível e,
com isso, o seu fim último está em si mesma. Ele explica tal enobrecimento
do espírito quando aproxima a questão moral da arte. Para ele, a arte tem
como meio entreter e instruir e é sobretudo no ato de instruir que cabe a arte
apaziguar as paixões, purificar o sujeito e conduzi-lo à perfeição moral.
Portanto, a moralidade de Hegel está ligada a esta contradição eterna
do espírito, enquanto que a eticidade é algo que está dado pelo meio e pode
ser tomado para si ou não.
Hegel (2001) reconhece que foi Kant quem brilhantemente colocou a
moral sob à razão, quem descreveu a vontade livre para o exercício da moral.
Foi Kant, quando tratou da contraposição entre o subjetivo e o objetivo, da
universalidade abstrata e da particularidade sensível da vontade, quem
discorreu sobre a contradição eterna do espírito. O filósofo relata que o
mérito de Kant não se deve à teorização do subjetivo e do que é verdadeiro e
efetivo, pois ele não resolve tal subjetividade, somente coloca-as em
postulados. Mas é na Crítica ao Juízo, que Kant, segundo Hegel, faz
reflexões mais profundas, definindo o juízo como a faculdade de pensar o
particular como contido no universal. Ele estabelece a lei da conformidade a
fins, onde os fins são por si só postos. É assim que Hegel trata a questão da
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beleza, cujos meios e os fins são exteriores a ela, esta é posta como um
comprazimento universal, que se resolve por si só.
Segundo Hegel (2001), o problema está na questão da valorização do
eu, do indivíduo como ser onde tudo se pronuncia e se resolve. Não
podemos depender de um indivíduo criador da verdade, onde o que é,
somente é por meio de si próprio, e o que é através de si pode-se aniquilar. O
risco é permanecermos na subjetividade do eu e nada poderá existir na
esfera da eticidade, do direito, do humano, do divino, que não tenha que ser
estabelecido por um eu. Assim, ele defende que tudo que está em si e para
si, não é real, é apenas aparente e lembra que: “atribuir valor a algo ou
superá-lo depende totalmente do bel-prazer do eu, que, enquanto eu, já é
absoluto em si mesmo” (HEGEL, 2001, p. 82). É por isso, que Hegel não trata
da moral somente como um aspecto do indivíduo. Ele resolve tal limite no
conceito da ética.
Por fim, os termos moralidade e eticidade podem ser melhor
compreendidos na leitura da obra Princípios da Filosofia do Direito (1997).
Nesta obra o tradutor não usa os termos acima mencionados, mas chama a
primeira de moralidade subjetiva e a segunda, a eticidade, de moralidade
objetiva. Hegel percorre um caminho interessante diante da moralidade
subjetiva e objetiva (ou eticidade). A moral para ele se resolve quando sai da
questão subjetiva do eu e projeta-se para a prática da liberdade. O ser se
sabe consciente do que sabe e do que quer e, portanto, interage com as leis
e as instituições (família, estado, sociedade civil) que existem com suas
próprias regras, mas que não são estranhas ao indivíduo, são reflexos da sua
própria moral subjetiva. Para Hegel (1997) é por meio da probidade, da
integridade e da honestidade do espírito que é possível lidar com a natureza
do indivíduo e adaptá-la ao dever da condição em que se encontra. Assim,
Hegel ainda coloca o limite dos discursos anteriores sobre virtudes, que
fazem sentido para indivíduos e para o livre arbítrio subjetivo. É nesta
qualidade que reúne as demais virtudes já estudas. Ele coloca que em um
dado estado moral, onde as condições estão postas pela sociedade, a virtude
do indivíduo só se sobressai ou em relações de conflito ou em circunstâncias
extraordinárias. Ou seja, para Hegel (1997) o que vale são as regras das
Instituições, do Estado, da sociedade civil e da família. A moral objetiva, a
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eticidade hegeliana, ganha maiores dimensões diante dos aspectos
individuais da moral subjetiva. Há um engrandecimento da moral objetiva e
universal. A questão da liberdade tomada pela individuo moral resolve-se por
si só quando se pensa na universalidade da moral objetiva. A liberdade do
indivíduo se encontra com a liberdade universal e é assim resolvida em seus
limites e formas de ser. Desta forma, Hegel coloca limites entre direitos e
deveres (base para a teoria do Direito). Na moralidade subjetiva, o direito da
minha consciência e da minha vontade, bem como o da minha felicidade, são
idênticos ao dever, e só como dever são objetivos (HEGEL, 1997).
Kant,

Hegel

e

Rousseau

trazem

os

valores

de

liberdade,

universalidade e racionalidade presentes no pensamento iluminista e
certamente expressam a importância do indivíduo como agente da vontade e
do dever. Enquanto Kant colabora na construção da moral do indivíduo,
Hegel e Rousseau trazem em duas de suas obras (Princípios da Filosofia do
Direito e Contrato Social, respectivamente) preocupações voltadas à
sociedade, ao estado e a moral comum. Um resumo do que estes autores
adicionaram para o conhecimento da moral e da ética, bem como a
contribuição de outros autores iluministas, é exposto na figura seguinte, figura
5.
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Figura 5: Mapa 2- A moral e a ética até o Iluminismo.

	
  

Fonte: A autora.
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O

capitalismo,

fruto

do

amadurecimento

do

processo

de

industrialização ocorrido especialmente entre a segunda metade do século
XIX e início do século XX, é o motor de formação da sociedade cujo estilo de
vida transforma-se sensivelmente. O artesão passa a trabalhar em indústrias,
ter um salário e ter o seu tempo alterado; sua rotina não mais traçada pela
luz solar, mas pelo apito da fábrica, pelos produtos produzidos e consumidos.
O processo de urbanização intensifica-se e com ele a possibilidade de
concentração de riquezas por mecanismos cada vez mais otimizados. É
neste cenário organizado, baseado na importância do capital, na presença do
salário, no tempo fracionado pela ordem do trabalho e com as pessoas
migrando para conglomerados urbanos, que o sistema político e os valores
religiosos são colocados sob questionamento. A ética sai do subjetivismo do
indivíduo e da razão e ganha a dimensão social. Surgem novos valores. O
capítulo seguinte faz uma abordagem de pensadores que vivenciaram este
momento do capitalismo, o início do século XX.
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3. A DESCONSTRUÇÃO MORAL FILOSÓFICA, A ÉTICA SOCIAL E O
INSTINTO NA MORALIDADE - MAPA: ASPECTOS FILOSÓFICOS,
SOCIAIS E PSÍQUICOS DA MORALIDADE E DA ÉTICA
A proposta desde bloco é explorar a questão moral sobre outros

enfoques, acrescentando a visão de sociólogos e psicólogos. Superados os
conceitos iniciais de hábitos e virtudes - que culminaram com os conceitos
kantianos e hegelianos do dever moral externo ao indivíduo - espera-se
acrescentar novidades ao conceito do valor moral e ético e trazê-lo até a
modernidade.
Marx e Weber trazem contribuições para a ética política e social. Com
o olhar para o capitalismo, avaliam as causas e os modelos da ética
presentes na sociedade de seu tempo. Eles anunciam uma mudança
fundamental dos tempos iluministas: os ideais de beleza, de verdade, de
igualdade, mostram-se assolados por uma sociedade desigual e estimulada a
um forte processo de urbanização, cuja regra moral passa a ser determinada
pelo sistema econômico vigente – o capitalismo. No início do capitalismo, o
sujeito moral, o individualismo da ilustração, perde o foco. O indivíduo
trabalha em grupo e para o grupo e assume um papel social nas estruturas
econômicas. Para Marx, o sujeito assume uma moral equivocada, aquela que
valoriza os ganhos pessoais; para Weber a ética que valoriza os ganhos
pessoais tem sua origem na ética protestante.
Nietzsche e Scheler, com olhares filosóficos, trazem sua contribuição
desconstruindo e reconstruindo o pensamento ético estudado até o século
das luzes, ora desmoralizando a religião e levando a ética ao encontro do
nada, ora trazendo à tona valores e virtudes da sociedade que inicia o século
XX um pouco perdida.
Por fim, os escritos freudianos corroborados por Lacan sobre os
comportamentos humanos, complementam a visão pelo lado da psique.
Interpretando os comportamentos do ser humano, foi possível validar a moral
sob a perspectiva da natureza humana, um pouco da condição biológica e
natural dos impulsos humanos já mencionados, mas nunca tratados sob a
ótica de um ser que pensa, instintivo e também inconsciente. Soma-se a
avaliação da psique, à ideia de crença, trazidas por Freud e também
mencionada por Durkheim em seus estudos sobre tribos isoladas.
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3.1 A desconstrução da moral em Nietzsche e a ajuda de Max Scheler
Nietzsche (1844-1900), em sua obra Genealogia da Moral, é quem
relativiza os valores, não separando distintamente o bem do mal. Nietzsche,
apoiado pelas ideais existencialista de seu tempo, acredita que os valores
que não são verdadeiros não nos aproximam da verdade. Ele discorda da
moral cristã e ascética11 presentes em seu tempo. Trata mais diretamente da
moral em três de suas obras, além da Genealogia da Moral, em duas que a
antecedem: Humano Demasiadamente Humano e Além do Bem e do Mal.
Nietzsche (2007), buscando a origem da moral, concentra-se em fatos
históricos, na análise semântica e simbólica do homem, criticando o Estado,
a Igreja, a moral dos costumes de Kant. Ele é contra a moral ascética que
tolhe o homem. O homem para se saber livre não poderia se ater a um
casamento, estar ligado às ideias de um grupo ou mesmo crer em algo. Para
ele, o mundo combina mais com os ideais niilistas12.
Nietzsche é estimulado pelo tema dos valores humanos ao ler a obra
de seu amigo Paul René:

A origem das impressões morais. Ele mesmo

explica em sua obra que percorre a imensa, longíngua e recôndita região
moral e mostra uma direção efetiva para a história da moral. Além do amigo,
faz frequentes referência a Wagner, o músico, e a Schopenhauer, o filósofo.
Kranak (2014) descreve a filosofia de Nietzsche como prática e não
elucidativa; segundo ele, a filosofia não pode nos levar à verdade. Como
nossas crenças moldam o mundo, então porque não tentar moldar o mundo
(pelo menos como nós percebemos) com nossas ideias? Assim, Nietzsche
viu na filosofia um caminho para alcançar certos efeitos ao invés de encontrar
explicações sobre a realidade, ou tentar explicar a natureza das coisas.
Nietzsche coloca que a questão do bem e do mal não é absoluta,
como teria sido tratada até então.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
11

A palavra ascese diz-se do exercício. O termo foi usado pelos clássicos relacionando-a à moral, no sentido em
que a prática da virtude inclui a limitação dos desejos e da renúncia. Na Idade Média, houve ainda uma valorização
dos ideais ascéticos, mas no Renascimento, com a valorização do corpo e da beleza, estes ideais foram reduzidos.
O ascetismo é a prática desta prática (ABBAGNANO, 2007).
12
Niilismo vem do latim nihil, que significa nada. Termo filosófico carregado por alguns pensadores, descrentes da
realidade e dos valores (ABBAGNANO, 2007).	
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Durante algum tempo, bom e mau equivalem a nobre e baixo,
senhor e escravo. Mas o inimigo não é considerado mau: ele pode
retribuir. Em Homero, tanto os troianos como os gregos são bons.
Não aquele que nos causa dano, mas aquele desprezível, é tido por
mau. Na comunidade dos bons o bem é herdado: é impossível que
um mau cresça em terreno tão bom. Apesar disso, se um dos bons
faz algo que seja indigno dos bons, recorre-se a expedientes; por
exemplo, atribui-se a culpa a um deus: diz-se que ele golpeou o bom
com a cegueira e a loucura. — Depois, na alma dos oprimidos, dos
impotentes. Qualquer outro homem é considerado hostil,
inescrupuloso, explorador, cruel, astuto, seja ele nobre ou baixo.
"Mau" é a palavra que caracteriza o homem e mesmo todo ser vivo
que se suponha existir, um deus, por exemplo; humano, divino
significam o mesmo que diabólico, mau. Os signos da bondade, da
solicitude, da compaixão são vistos medrosamente como perfídia,
prelúdio de um desfecho terrível, entorpecimento e embuste, como
maldade refinada, em suma. Com tal mentalidade no indivíduo,
dificilmente pode surgir uma comunidade, no máximo a sua forma
mais rude: de modo que em toda a parte onde predomina essa
concepção de bem e mal o declínio dos indivíduos, de suas tribos e
raças está próximo. — Nossa moralidade atual cresceu no solo das
tribos e castas dominantes. (NIETZSCHE, 2005, p. 30)

A Genealogia é dividida em três dissertações. A primeira trata do
conceito acima mencionado, a qual discute a origem semântica dos termos.
Segundo ele, a questão do bem e do mal foi tratada, até então, de forma
equivocada. O juízo do que é bom não provém daqueles que fazem o bem,
mas daqueles que definem o que é o bom. Foram aqueles tidos como bons
até então, os nobres e os poderosos, que estabeleceram o que era o bem.
Eles tomaram como base para definir o certo e o errado os seus próprios
atos. Assim, tudo que não era nobre era tido como inferior ou ruim, o mal. O
conceito do bom foi criado sob os valores da aristocracia e da nobreza de
uma época e estes foram de interesse de uma parte da sociedade. É em
cima desta utilidade, deste interesse dos que ditam a moral, que o filósofo
afirma estar associado ao conceito de bom uma intenção egoísta e afirma
que só é possível perceber isso com o declínio dos valores aristocráticos. A
questão levantada por Nietzsche é a da utilidade do valor. Ele explica que
Hebert Spencer já disse que bom é aquilo reconhecido por útil. Mas afirma
que esta ideia é errada e soluciona escrevendo que a análise epistemológica
da palavra bom pode levar a uma boa explicação. Bom é tido pela maioria
das línguas como “espiritualmente nobre” e aristocrático; ruim é algo simples,
exemplifica com o schlecht, palavra alemã usada tanto para o conceito de
ruim quanto para o de simples. Segue mostrando a origem da palavra malus
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do latim e sua associação com homens de cabelos negros, trazendo a
questão histórica do preconceito à tona 13 e do bonus do latim que significa a
disputa da ascensão, virtude desejada pelo guerreiro romano. Nessa
dissertação, Nietzsche (2007) faz uso de fatos históricos marcantes para
mostrar como o conceito de valores tinha falhas. Ele faz uma crítica direta à
Igreja e discorre sobre a proeminência da classe sacerdotal no domínio do
que é certo e do que é errado, já que o conceito da proeminência política vem
da espiritual, mostrando o risco que há nisso. Em seguida, coloca os judeus
como o povo que provocou a revolução moral dos escravos ao crucificar
Cristo e que a partir daí a moral foi alterada. O que antes era nobre era bom,
agora, o pobre, o simples, passa a ser o bom. O catolicismo vê a humildade e
a pobreza como valores cristãos.

Segue relatando fatos que o mundo

conheceu: uma constante briga entre os valores nobres que buscam retornar
a força e os valores plebeus, aqueles que eram tidos como ruins, mas que
agora, depois de Cristo, passam a ser vistos como bons também. Menciona a
guerra entre o Império Romano e os judeus, a ascensão das ideias dos
aristocratas do bem durante a Renascença, a nobreza francesa e os ideais
iluministas que culminarão na Revolução Francesa, entre outros. Os fatos,
para ele, mostram que as reais revoluções e brigas históricas são na verdade
as brigas entre o bem e o mal, o bom e o ruim.
Nietzsche continua a sua crítica colocando o homem como
domesticado por meio de valores religiosos, ele o chama de “homem manso”,
aquele que perdeu suas escolhas e parece caminhar ao niilismo. Classifica a
espécie humana ora como ave de rapina (o nobre e bom), ora como
ovelhinha (plebeu e mau) que foi acostumado a se contentar com os valores
do meio: a temperança, a humildade. O homem é colocado como fraco por
não ser o bastante e então lhe cabe a “virtude” que cala, que renuncia e que
espera uma qualidade do homem bom. O filósofo entende que o homem está
a enganar a si mesmo com “a sublime falácia de interpretar a fraqueza como
liberdade, ao ser – assim como mérito” (NIETZSCHE, 2007, p. 37).
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
13	
  Nietzsche teve sua obra em parte usada para justificar o regime Nazista. A má interpretação foi estimulada pela
sua irmã e cunhado, que eram ligados ao anti-semitismo. Mas, em parte de sua obra, chama o Estado alemão, de
besta loura e não poupa adjetivos destrutivos para falar dos anti-semitas: “são todos homens de ressentimento,
estes fisiologicamente desgraçados e carcomidos, todo um mundo fremente de subterrânea vingança, inesgotável,
insaciável em irrupções contra os felizes, e também em mascaramentos de vingança... “(NIETZSCHE, 2007, p. 111)
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Na segunda dissertação, Nietzsche (2007) narra a questão da culpa e

da má consciência. Inicia mostrando a origem da responsabilidade, mas fala
de um homem limitado, demasiadamente humano, que consegue considerar
o futuro por ter a habilidade do esquecimento. Entre a vontade de fazer algo
que é capaz de prometer e realmente agir, vive em confronto consigo
mesmo. Precisa se saber confiável, constante, necessário, para depois agir.
Todo o processo interno que leva o homem a agir de forma confiável é o que
o filósofo chama de moralidade do costume, ou de camisa de força social.
Neste aspecto, não deixa de criticar a moral kantiana, o que faz em alguns
trechos de sua obra. O homem só pode ser autônomo e supra moral com o
passar do tempo. É por meio do amadurecimento que é possível saber-se um
homem senhor de si, igual somente a si mesmo e livre da moralidade do
costume. Só assim ele pode fazer promessas, cumpri-las e conhecer uma
rara liberdade. Só com a maturidade é possível se saber de si e dizer sim a si
mesmo. Isso é a consciência para Nietzsche.
Nietzsche (2007) descreve ainda o sentimento de justiça. Ele inicia
criticando aqueles que estudaram a moral até então e não vincularam a culpa
ao conceito material de dívida. A ideia do castigo elimina a vontade de
liberdade. Ele lembra que durante muito tempo o castigo não veio porque
pretendia-se consertar o sujeito, mas sim, porque havia raiva em quem sofreu
o dano. Ele explica que isso acontece a um pai que castiga a um filho, ou a
um credor que cobra de um devedor, estabelecendo-se uma punição. É na
esfera das obrigações legais que está o foco dos conceitos de culpa moral,
consciência e dever. Mas isso não levará a humanidade a um acerto de
contas. Para ele, até o imperativo categórico de Kant, deixa rastros de
crueldade. Não se pode fazer justiça colocando o sofrimento como
pagamento de uma dívida. Trata-se simplesmente de satisfazer quem pune,
quem troca o dano que deve para si, atingindo o outro. O filósofo lembra que
os atos de crueldade estavam presentes nas festas e na cultura dos povos
até pouco tempo e que muitas vezes usava-se a vingança em nome da
justiça. Ele classifica a utilidade de alguns castigos: o castigo como
neutralização de um ato para impedir novos danos, como isolamento frente à
perturbação, como inspiração de temor, como compensação, como
segregação daquele que destrói, como compromisso com a vingança, como
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criação de memória, como festa, ou seja, como escárnio de um inimigo
vencido. Mas o castigo, resume o autor, tem somente como valor despertar
no culpado o sentimento de culpa, o remorso pelo ato cometido.
Nietzsche (2007) diz que o último terreno conquistado pela justiça é o
do sentimento reativo, é preciso muita objetividade, imparcialidade para o
olho de quem julga. Para ele, o homem mais ativo, mais corajoso, possui o
olho mais livre e está mais próximo da justiça. O homem mais reativo, o
homem do ressentimento, carrega o que Nietzsche chama de máconsciência. Ele acredita na lei para julgar e esclarece que o julgamento deve
ser impessoal e que, na prática, quem executa a justiça aplica métodos
também de castigo: a tortura, o aprisionamento, a violência. Assim, a justiça
não pode ser feita, se não houver consciência da culpa nem por quem
emprega e nem por quem é julgado. Faz uma crítica ao Estado que aplica a
justiça de forma incorreta.
O filósofo expõe finalmente que a culpa poderia estar associada a um
sentimento de dívida que o homem tem com seus ancestrais, que
simbolicamente passam ser figurados por deuses, aqueles que o homem
temia desde sempre. Assim, explica-se o culto aos deuses em civilizações
com o uso de coerção, servilismo ou imitação. Nietzsche (2007, p. 78)
explicita que: “O advento do Deus cristão, o Deus máximo até agora
alcançado, trouxe também ao mundo o máximo de sentimento de culpa”.
Trazendo a ideia de que somos devedores e que Deus é assim o maior
credor da terra. Nietzsche conclui dizendo que somente desconstruindo os
ideais criados até então seria possível vislumbrar um novo homem – um
homem sem má consciência, um homem do futuro

14

, uma espécie de

salvador, que devolverá à Terra a sua finalidade e ao homem a esperança, a
este homem ele chama de anticristo e antiniilista, um vencedor de Deus e do
nada.
Na terceira dissertação, Nietzsche discorre sobre os ideais ascéticos,
buscando uma explicação do real significado destes ideais e quem poderia
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
14	
  Este homem do futuro é o super-homem que descreve no livro “Assim falou Zaratustra”. Segundo Heidegger
(1991), o super-homem é a negação, incondicionada e recolhida expressamente em uma vontade, da essência que
o homem tem a cada momento. Tal vontade faz com que ele seja muito mais do que ser.
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ajudar a compreendê-los e combatê-los. Os ideais ascéticos, os quais
Nietzsche se refere, estão presentes nas religiões ocidentais e orientais e
estão incutidos na sociedade como aquilo que se acredita, a virtude praticada
e o valor moral que se cria em busca da salvação, contra a dor e o tédio. O
filósofo os coloca como os ideais de humildade, pobreza ou castidade, por
exemplo.
Ele pede ajuda à classe dos artistas. Mas estes não são capazes de
ajudá-lo. Narra o fato de Wagner (músico) render-se à castidade e buscar a
sensualidade nas obras artísticas, a possibilidade de uma sensualidade
sadia. Menciona a importância de separar o artista de sua obra, a ponto de
não tomá-lo com tanta seriedade. Afinal, os artistas são a pré-condição para
a obra, o útero, o chão para que a arte fecunde. Conclui que os artistas e
suas obras não poderão ajudá-lo na compreensão dos ideais ascéticos.
“Eles estão longe de se colocar independentes no mundo, e contra o mundo,
para que as suas avaliações, e a mudança delas, mereçam interesse em si”
(NIETZSCHE, 2007, p. 92).
Busca, assim, ajuda com os filósofos e eruditos. Esses vêm nos ideais
ascéticos uma inspiração, um contato com a espiritualidade. Menciona
Schopenhauer 15 e mostra que ele entende que o belo promete a felicidade e
que que este tem o efeito aclamador da vontade; assim, diz que o filósofo
quer nos ideais ascéticos livrar-se da vontade, da tortura. Ele mesmo,
Schopenhaurer, segundo Nietzsche, teria horror às mulheres e ao
casamento, pois as paixões tiram o homem de seu centro. Nietzsche registra
que foram poucos os filósofos a casar, pois nos ideais ascéticos existem
muitas pontes para a independência e a solidão necessária para se fazer
filósofo. Assim, os filósofos também fazem parte dos ideais, não são
imparciais ao valor do ascetismo, pois pensam em si, querem ser livres da
perturbação, dos deveres, ter bom ar e lucidez. A filosofia e os ideais
ascéticos estão ligados, segundo o filósofo, também historicamente, pois as
virtudes dos filósofos iam de encontro com as exigências da moral e da
consciência. O impulso de pesquisar, buscar, ousar e comparar seriam
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
15 	
  Arthur Schopenhauer (1788-1860), filósofo, estudou metafísica e escreveu o Mundo como Vontade e
Representação. Para ele o mundo não era bom nem ruim, mas sem significado. Aqueles que lutavam para a
felicidade poderiam alcançar satisfação, mas normalmente encontravam a dor e o sofrimento.
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compensados pela neutralidade e objetividade. Por fim, conclui que não seria
possível a filosofia sem o invólucro dos ideais ascéticos. Apesar da
característica do filósofo ser negadora do mundo e hostil à vida, isto não
passa de uma auto incompreensão destes ideais.
Pede ajuda, então, à classe sacerdotal e mostra que os ideais
ascéticos são para os sacerdotes seu instrumento de poder. Os sacerdotes
(aqui não faz referência somente ao cristianismo) fazem com que nos
espelhemos em outra existência, não nesta. A vida é uma ponte para outra
existência, este é o caminho torto que o asceta deve percorrer, um caminho
duro, árduo, onde não cabe a alegria, os prazeres, a beleza, pois é por meio
do auto sacrifício que se consegue a salvação. Para Nietzsche (2007) isto é
profundamente paradoxal: estamos em uma desarmonia que se quer
desarmônica, negando a nós mesmos e a nossa realidade.

É uma vida

contra a vida e isso só pode ser uma interpretação provisória. Segundo o
filósofo, os ideais ascéticos só podem ser um artifício para a preservação da
vida, da fuga da morte, comum ao homem domesticado. O sacerdócio é a
encarnação do desejo de ser outro, de estar em outro lugar e, assim, explica:
Este sacerdote ascético, este aparente inimigo da vida, este negador - ele
exatamente está entre as grandes potencias conservadoras e afirmadoras da
vida. O sacerdote, o pastor, coloca no próprio colo de suas ovelhinhas, os
homens, a missão de lidar com o sofrimento. O sofrimento lhe é próprio, ele é
o próprio culpado, não é Deus ou a Igreja, a culpa de sofrer é do homem.
Por fim, o filósofo tenta um contraponto na ciência: será que ela que
vive sem Deus, sem virtudes negadoras, poderia ser um contraponto do ideal
ascético? Infelizmente não, a ciência não tem fé em si e nem mesmo um
ideal para si. Para ele, a ciência também está abaixo destes ideais, pois há
conformismo, ela é o sofrimento pela falta de um grande amor, um
esconderijo para o desânimo. A ciência é um instrumento de auto anestesia,
repleta de gente que teme ganhar consciência. Mas, reconhece em alguns
homens da ciência uma certa distância destes ideais - ateístas, anticristãos,
imoralistas, niilistas, céticos, efécticos, espíritos livres! Eles poderiam ser o
contraponto destes ideais e serem espíritos livres de verdade, mas Nietzsche
conclui que não são, pois eles ainda creem na verdade! Para ele, a vontade
da verdade é a fé no próprio ideal ascético, o valor metafísico, o valor em si
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da verdade. E como não existe, a rigor, uma ciência sem pressupostos, deve
haver antes uma filosofia, uma fé, para que ela tenha sua direção.
Assim, Nietzsche coloca a verdade em cheque, em que a vontade
para uma verdade é tomada como problema. Nisso é preciso reconhecer o
papel dos ideais ascéticos; sem eles, a existência do humano não teria
sentido. O homem não nega que sofre, deseja em parte o sofrimento, mas
precisa de um sentido para sofrer e o ideal ascético foi o único sentido até
agora oferecido a ele. Mas, de fato, estes ideais negam a matéria, ao que é
humano, esse horror de sentidos, e trazem medo à felicidade e à beleza.
Isso é uma aversão à vida, uma revolta contra os fundamentos pressupostos
da vida, mas é uma vontade e, para ele: “o homem preferirá querer o nada a
nada querer” (NIETZSCHE, 2007, p. 149).
Nietzsche (ibid) mostra que os valores, da moralidade do costume,
foram se alternando durante a história. Por algumas vezes, os sentimentos
brandos, benevolentes, compassivos, não eram valorizados. Outras vezes, o
sofrimento, a crueldade, a dissimulação, a vingança e o repúdio à verdade
eram virtudes, enquanto o bem estar, a sede de saber, a paz e a compaixão,
eram tidos como ofensas. O que ora era certo, ora estaria errado. Assim, os
costumes não podem ser a verdade moral, eles parecem ser mais a
consequência do que a causa.
Nietzsche (2007) critica que o valor de um ato esteja na sua intenção.
Para ele, a intenção é somente a origem pré-histórica dos valores. Foi com
base na intenção que se formularam juízos e se filosofou. Assim, acredita
que tivemos uma inversão total dos valores e que viveu-se um período extra
moral (tratando de sua época, 1887). Para ele, a intenção não passa de um
signo que deve ser interpretado, um signo com muitas significações, não
somente uma. Portanto, a moral das intenções, como foi entendida até então,
trata-se de um preconceito, um juízo precipitado e provisório, algo que deve
ser superado. Compara o estudo da moral ao da astrologia e da alquimia
(NIETZSCHE, 2001). Para o filósofo, ainda estamos engatinhando na ciência
moral, e essa está longe de ser ciência. Os filósofos, para ele, viram a moral
até o momento como uma coisa dada, ligada a um ambiente, a uma classe
social, à Igreja, ao espírito de um tempo, de um clima, de um país. Os
filósofos, ao buscarem o fundamento da moral, vinham de forma inteligente
	
  

	
  
	
  

97	
  

buscando a moral dominante. Bem, para ele, existem morais que tendem a
justificar os autores aos olhos dos outros, têm por objetivo tranquilizar e
torná-los satisfeitos; outras servem para vingança, outras para elevar-se a si
mesmas. Algumas vezes, a moral serve para mentir, outras para fazer mentir
a si mesmo.
Nessa medida, para Nietzsche, a moral pode ser uma linguagem
figurada das nossas paixões e é uma tirania contra a natureza. O mérito da
moral é o exercer da longa coação. É essencial que se obedeça e a moral
cumpre este papel. Mas todas as morais que se referem ao indivíduo para
trazer a felicidade, nada mais são do que compromisso com o perigo que
ameaça a pessoa dentro de si mesma. São mais que receitas contra as
paixões e má inclinações. Estas morais são absolutas em si mesmas e
insuportáveis. Elas tentam diluir as paixões ou tornar a vida mais suportável
pela simbolismo da arte ou pelo amor de um Deus. Mas Nietzsche (2001) diz
que a presença dos rebanhos humanos, sejam eles da formas que for Estado, Igreja, tribos, comunidades – é a parte imoral do humano. A
obediência pode ser vista como uma necessidade inata de seguir alguém.
Mas, quem comanda, se faz passar por aquele que faz o que os
antepassados fizeram, dizendo-se um servidor do Estado ou um instrumento
do bem público.
Nietzsche (2001) diz que não pode haver moral no amor ao próximo,
pois ela é secundária quando comparado com o medo do próximo, uma vez
que existe o desejo de dominar, o espírito de aventura. Assim, o progresso
está em chegar a um dia em que não haja nada o que temer.
Apesar de contrário aos ideais socialistas

16

e à explicação que a

sociologia faz do mundo, Nietzsche (2005) colocava seus votos na psicologia
como uma ciência capaz de elucidar o que chamou de sentimentos morais.
Para ele, a história dos sentimentos mostram fases: a primeira é a que
chama de ações isoladas, que podem ser boas ou más, mas que é inerente
as ações sem considerar as consequências; a segunda é a que coloca a
qualidade de ser bom ou mal nos motivos, na causa, e assim observa-se os
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Ele mostra-se contra a burguesia e contra os ideais socialistas. Chega a dizer que a economia da bondade é o
sonho dos mais arrojados utopistas. (NIETZSCHE, 2005, p. 31)

	
  

	
  

	
  
	
  

98	
  

atos em si como moralmente ambíguos. Desta forma, qualifica-se como bom
ou mal não o motivo isolado, mas o homem, tornando-o responsável pelos
seus efeitos, ações, pelos seus motivos e até mesmo pelo seu próprio ser.
Bem, nisso coloca a última fase, a de que o homem não pode ser
inteiramente responsável por ser, portanto, a moral que se baseia puramente
no livre-arbítrio está equivocada.
Florestan Fernandes (1944) afirma, em um artigo-comentário, que o
filósofo não fez simplesmente críticas destrutivas, ele, de certa forma, dá
origem, em sua crítica, a teoria dos valores e coloca no homem a vocação
para a superação, ser o super homem.
O esforço de Nietzsche, porém, orienta-se no sentido de tornar bem
claro como elas são terríveis: aniquilação de todos os valores
desvitalizados e sem raízes no homem. A crítica é em si mesmo
uma contribuição, porque tem seu lado construtivo; mas Nietzsche
vai mais longe e nos fornece - ainda que aqui tenha apenas se
revelado um virtuose do pensamento - uma substituição pelos
contrários como se pode ver principalmente em "Assim Falava
Zaratustra". O super-homem é um homem que se situa num
momento de crise de valores e por isso se coloca acima do
convencional e também pode ser verdadeiramente homem definindo
seus próprios valores. É por excelência o homem que mede, que
avalia, e por isso pode operar a transmutação dos valores. O seu
aspecto odioso é apenas aparente: porque êle representa a própria
idéia de progresso. Sem o super-homem o mundo pararia e o
desenvolvimento humano seria impossível - em todos os sentidos. É
preciso que alguém enfrente a ordem existente, o costumeiro, para
que haja vida e para que o mal se transforme dialeticamente em seu
contrário - o bem. Só sob essa condição a humanidade não chegará
a faltar a si mesma um dia. Aí entra a necessidade de uma ética
especial para o homem que vive continuamente em perigo,
desafiando sempre o estereotipado para atingir a inovação. Depois,
o mal torna-se bem e o processo precisa ser repetido pelo superhomem, eternamente insatisfeito. E a norma socrática de
decadência - "conhece-te a ti mesmo" - deve ser substituída pela
norma mais humana do "supera-te a ti mesmo", porque o homem
pode ser: êle não precisa senão de si mesmo. (FERNANDES,1944)

Em suma, Nietzsche entende que certas características podem levar o
ser humano a favorecer certos valores.
associarmos

valores

de

força,

Como por exemplo, é possível

independência,

autoconfiança

e

autodeterminação aos nobres. Estes são traços dos valores antigos, que se
opõem aos valores cristãos de abnegação, humildade e devoção. Desta
forma, o homem do futuro, ou o overman, terá valores que se assemelham
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aos valores antigos como um tipo de reavaliação, de tal sorte que os novos
valores por ele sugeridos serão parecidos com os antigos (KRANAK, 2014).
Kranak (2014) conclui dizendo que o filósofo, em seus últimos anos de
lucidez, disse que a reavaliação de todos os valores era eminente e que ele,
assim como outros espíritos livres e imoralistas, estava contribuindo para
isso; ele pensou que alguns valores poderiam ser revividos juntamente com
novos. Mas, admite-se que a revalorização de todos os valores foi uma ideia
sobre a qual o filósofo escreveu notas e planejou, mas não chegou a
completar.
Max

Scheler

(1874-1928),

filósofo

alemão

contemporâneo

de

Nietzsche, adepto da fenomenologia, foi quem talvez tenha melhor recriado
os valores por Nietzsche destruídos. Seu mérito está na valorização do
sentimento como célula propulsora da moral. Ele trata do tema em algumas
de suas obras, especialmente: “A Reviravolta dos valores”, “O formalismo na
Ética e a Ética material dos Valores” (Der Formalismus in der Ethik und die
materiale Wertethik ) e “Essência e Formas da Simpatia” (Wesen und Formen
der Sympathie).
Scheler (1994) em 1914 afirmava que a palavra virtude teria caído em
desuso. Entende, assim como Nietzsche, que os valores estavam em
reviravolta. Mas, diferentemente dele, não se opõem aos valores cristãos,
pelo contrário, os coloca no mesmo sentido dos valores que estão sendo
revirados pelos ideias capitalistas e socialistas de sua época. Ele afirma que
a virtude em sua época passou a ser vista muito mais como uma habilidade
ao trabalho, do que propriamente como um traço moral.
Scheler (1994) começa mostrando que é a humildade, a mais velada
virtude cristã que moldou o mundo, um pulsar interno e duradouro da
disposição espiritual para servir a todas as coisas, às boas e às más, às
belas e às feias. Em oposição ao orgulho, que visa a perda da estima
pessoal, da soberania e da dignidade em si mesmo. O orgulho para o cristão
era visto como diabólico e levava a arrogância. Assim, Scheler segue
narrando algumas virtudes, desvirtudes e sua explicações: o vaidoso e o
desavergonhado podem encontrar algum caminho na simpatia, capaz de lhe
conferir um pouco de afeição. A modéstia é uma virtude rasteira, por ser
apenas um apostar de corrida entre a vaidade e a vergonha, no qual a
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vergonha triunfa. Ela aponta para a esfera do social e não deve ser
confundida com a humildade, que aponta para o mundo.
Para Scheler (1943) a simpatia 17 é o que fundamenta o amor ao
homem; por meio da simpatia é possível sentir o outro e identificar-se com o
outro. O conceito de simpatia traz como real o sujeito com quem se
simpatiza, com quem se quer viver junto e ter as mesmas emoções.
Simpatizar-se diz respeito a uma intenção e a um sentir com, sentir
diretamente, o que não passa por ações do pensamento. Isso põe fim ao
egoísmo, ao egocentrismo, não se limita ao bem e ao mal, abraça todos os
seres humanos. O sentimento de simpatia não anula os dois lados que o
sentem. O mérito do olhar de Scheler (1943) ao poder da simpatia está em
procurar entender uma qualidade no sentimento frente à moral. A simpatia é
para ele o único meio de analisar a vida. Ela não garante a profundidade da
análise, pois depende da própria pessoa que sente e é dotada de um
intersubjetividade. A simpatia referida não é simplesmente a da compaixão (a
que se dói com o outro) ou da congratulação (que se alegra com o outro). O
que Scheler intitula como ética da simpatia não é inerente ao valor moral,
mas as formas como as pessoas se comportam, como agem e querem.
Certamente que não é valioso moralmente simpatizar com o mal de alguém,
mas, esta ética tem sua força por ser, a priori, emocional, e é preciso
entender sobre intersubjetividade para compreendê-la.
Scheler (1994) busca uma causa para a crise das virtudes: ele afirma
que é no ressentimento que estão depositadas as origens da ação para o
mal. O ressentimento é um reviver dos sentimentos, uma repetição de uma
emoção já vivida, uma resposta emocional contra algo que se viveu. É ele
que envenena a alma, por meio de descargas provoca internamente
afecções, introjeções contínuas sob a forma de ilusões de valor. Isto traz,
como consequência, os juízos de valor. As afecções são, por exemplo, a
maldade, o ódio, a inveja, a cobiça, a malícia; são reações a um não-poder, a
uma sensação de impotência diante da vida. Assim, são postas as
comparações, é como se não houvesse caminho para os valores. “O nobre
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O termo simpatia tem uma dimensão maior que se identificar com alguém ou de uma pessoa sociável, da
etimologia vem o termo do compadecer com ou do alemão Mitgefühl (sentir com alguém).
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vivencia os valores antes da comparação: o vulgar somente através da
comparação” (SCHELER, 1994, p.59). Portanto, o valor se dá por uma
medida, um mais ou menos do seu próprio valor. Esta concepção de valores
se torna um tipo dominante em um corpo social, e as comparações são
dadas de acordo com as classes sociais e o modo como as pessoas vivem.
O querer ser mais, no meio em que se vive, determina a ambição. A ambição
leva o homem a reavaliar a concepção de valor e inevitalvemente querer a
aquisição de mercadoria, que tem um determinado valor monetário, a isso ele
entende como ambição evolutiva. Scheler faz a ponte entre valores morais e
valores monetários, explicando que a consciência do valor encontra-se
compreendida na aspiração. Pelo aspiração, o sujeito tem a possibilidade de
contemplar valores correlatos e construir o seu próprio reino valorativo. Este
reino certamente estará em consonância com os objetivos da vontade.
Segundo Scheler(1994), o ressentimento é natural e está presente nas
relações humanas mais triviais. Por exemplo, o ressentimento entre uma nora
e uma sogra ou de mulheres mais velhas frente às mulheres mais jovens são
ressentimentos esperados na sociedade. Explica que os criminosos são
incapazes de recalcar o ódio, a vingança, a avidez ou a inveja e deixam
desaguar isso tudo em crimes. Para ele, é mais fácil um sacerdote ter
ressentimentos do que um soldado que externaliza o ódio. O sacerdote
coloca o ressentimento no sofrimento necessário para se atingir a
resignação; os operários também desenvolvem tal ressentimento frente aos
líderes que os recalcam.
Diferentemente de Nietzsche, Scheler (1994) dá uma solução ao
ressentimento, no caso dos ressentimentos coletivos - as instituições do
governo, a justiça, a imprensa em certo sentido podem discutir as afecções
humanas. É por meio destas instituições que o ressentimento pode ser dito,
colocado para fora. Mas se estas afecções forem impedidas de se
manisfestarem, o recalcamento, o não poder, o sentimento de depressão se
instaura e isto é algo diverso da atividade ética para ele. Esses
ressentimentos podem trazer algum entendimento de certos juízos éticos de
valor individuais, coletivos e históricos. Estes ressentimentos são úteis para
entendermos a reviravolta dos valores, a hierarquia e ordenação destes, mas
são também uma fonte de engano em relação a esta avaliação dos valores e
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sua conformidade com a vida. A legítima eticidade não se fundamenta sobre
o ressentimento e, sim, na eterna hierarquia de valores, que é algo bastante
objetivo e inteligível.
Scheler (1994) explica que temos uma tendência a lidar com o objeto
aspirado e a impotência em alcançá-lo no ressentimento e até ter outras
manifestações, como alegria, potência, sorte, força. A valoração é ilusória, o
que é percebido como inútil pode atormentar secretamente o homem e
apresentar-se como uma falsificação da imagem objetiva do mundo. O
homem do ressentimento, ao observar a potencia, a beleza e a vida em
presenças livres, tem a capacidade de atribuir um menor valor àquilo que não
é possível de ser alçançado. O ressentimento torna-se criativo no juízo dos
valores humanos e os ressentidos não mais se voltam contra os indivíduos
projetados como certos. É como se os ideais de certo e errado buscassem
um consenso. Buscam-se outros valores, como, por exemplo, os sentimentos
de compaixão e lamento. As distâncias se aproximam, como se a ciência dos
fins fosse capaz de encontrar a consciência do caminho.
A falsificação da tábua de valores é a alteração do significado deles ou
a transvaloração conseguida por um processo que o autor denomina como
mentira orgânica (mentiras criadas na formação das representações e do
sentir valorativo). Assim, estas mentiras vêm de encontro aos intereses ou
com uma atenção impulsiva e é possível formar a inversão dos valores; o que
foi falsificado passa a ser inteiramente verdadeiro, adapta-se o valor sentido
de modo fático e ilusório. Desse modo, a mentira orgânica e o ressentimento
impulsionam a formação de diversas morais. A moral se altera de acordo com
a maximização da vida, do caminho para o bem estar humano. Portanto,
seria admissível, em uma sociedade cuja guerra é fonte de lucro, os ideais de
coragem e valentia serem fundamentais. Mas Scheler defende que os valores
morais se relacionam com uma ética eternamente válida, como um sistema
mundial pré-estabelecido. A realidade efetiva da vida seria sempre
determinada pela moral dominante. A formação da ética se colocaria sob à
influência do avaliar e do querer do indivíduo, segundo o autor. “Logo, por
moral nós entendemos as regras de preferência dominantes em uma mesma
época e povo, na aproximação levada a cabo em sua representação,
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sistematização, etc., filosóficas e científicas, que tem uma moral apenas
enquanto objeto.” (SCHELER, 1994, p. 89).
Para Scheler (1994), o ressentimento é o elemento formador e
propulsor da moral burguesa, desde a revolução francesa até o início do
século XX. Mas, contrariamente ao que pensava Nietszche, ele não acredita
que a ética cristã cresceu sob este ressentimento. Acredita que a moral
cristã, que é baseada no amor fraternal e no amor a Deus, contribuiu para a
ética. Scheler diferencia este amor cristão do amor humanitário. Este último,
o amor à humanidade, não mais pertence a um reino distante, mas a uma
sociedade visível, terrestre, presente. A humanidade toma o lugar de um
amor coletivo, diferente do amor ao próximo ou do amor individual. É um
amor que vem do ressentimento de uma sociedade revolucionária, de um
coração rebelde. O ressentimento de ódio provocado pelos valores
burgueses mais elevados, transforma-se em sentimentos humanitários, com
manifestações de compaixão, simpatia e solidariedade.
O ressentimento traz algumas associações valorativas para a
modernidade, tais como o valor ao trabalho pessoal e à aquisição própria. Os
homens (os superiores e os mais baixos, como colocou o autor) são tidos
como iguais, foram colocados no mesmo patamar ético, os valores passam a
estar no trabalho e na aquisição de bens, não mais no homem que é da
virtude ou no homem que é inferior a isso. Para o filósofo, a moral moderna
vive uma desconfiança do homem frente ao homem - os comerciantes
desconfiam de fornecedores, aqueles que pedem desconfiam daqueles que
oferecem. Esta desconfiança se assemelha ao ressentimento e propiciou o
que ele chama de individualismo moral moderno, onde o princípio da
solidariedade torna-se obtuso. Scheler (1994) resume mostrando que os
valores surgem como manifestações subjetivas da consciência humana,
valores que sem o homem não possuem sentido algum. Os valores são
imagens formadas como sombras a partir de nossos desejos e tornam-se
simples: o bom é o desejado e o ruim é o que é rejeitado. Apesar de
entendermos o dever universal do que é bom, os valores estão calcados em
necessidades humanas, sujetivas e cambiantes. Os ideais da verdade e do
bem ainda existem e é por meio deles que a grande massa ainda coloca o
ressentimento contra tudo o que lhe apresenta como inalcançável.
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Quanto a ideia de que o bom é o agradável, Scheler (1994) diz que o

útil é um valor derivado do agradável. Para ele, os valores têm deixado de
serem vitais para se tornarem úteis. O mundo mecanicista, inorgânico,
mudou os valores – o autodomínio passou a ser visto como solidez
(especialmente financeira), fidelidade passou a ser uma atitude prática em
assumir promessas e assinar contratos e veracidade passou a ser vista
somente como aquilo aceito aos olhos da opinião pública. Como vivemos em
comunidades regidas por contratos, ainda há indícios de elos de
solidariedade. Na sociedade mecanicista o ser vivente é a soma das partes.
Estas partes colocam o homem moderno em um mundo composto em
unidades lógicas, sem sangue, sem ímpeto, sem amor ou ódio, em uma
máquina monstruosa. Existe também o valor da comunidade onde o todo é
também o valor das partes, mesmo em uma comunidade arbitrária e artificial
e cujas ligações dependem de contratos. Cada elemento, cada ser humano,
só é responsável por si, por suas dívidas e ganhos em um mundo que dá
asas ao indivíduo, mas cujas vontades deixam de ser as vontades exclusivas
dos mais nobres e passam a ser as vontades do que a maioria quer. O
homem, que criou a máquina, é sempre mais uma engrenagem dela. Existe
uma tendência degradadora das famílias, do papel das mulheres e das
crianças. O progresso industrial só tem valor quando não fere os valores
vitais do mundo. É preciso manter a saúde e a nobreza de espírito, mesmo
que para isso seja necessário reduzir o avanço industrial.
Cadena (2013) comenta sobre os quatro níveis hierárquicos para os
valores em Scheler: os valores de agradar e desagradar (são valores mais
arraigados aos sentimentos de prazer e dor, por exemplo), os valores vitais
(correspondem aos valores da natureza, como por exemplo, o nobre e o
vulgar), os valores espirituais (são aqueles percebidos pelo amor e pelo ódio,
pela estética e pelo conhecimento da verdade) e o valor sagrado (que
corresponde a beatitude). Nesta escala, os mais simples são valores relativos
ao estado físico, seguido pelos vitais (da vida, comuns à natureza) e os
valores superiores, que distinguem o ser superior. Estes valores podem ser
priorizados pela prefêrencia que temos; o preferir é o que vale, que pode vir
de forma intuitiva ou de forma comparativa e reflexiva.
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A contribuição das obras de Scheler não são poucas: a sua tratativa

comparativa ao explicar sobre cada valor moral de seu tempo; a sua
explicação sobre o ressentimento vivido no início do século XX; a sua forma
de enxergar saída pela ética da simpatia e a presença forte dos sentimentos
como canal de intuição, destaca-se diante dos demais pensadores de seu
tempo.

3.2 A visão da sociologia frente a moralidade: Marx, Weber e Durkheim
Se a filosofia faz uma análise conceitual do homem, da sua natureza
moral alicerçada em princípios do homem como indivíduo e da sua relação
com o mundo, a sociologia aproveita esses conceitos, a sua gênese e
analisa-os nas sociedades, seus efeitos nos grupos. Enquanto a reflexão
filosófica analisa os fatos passados e presentes e idealiza a moral como algo
perfeito, a ser projetado para o futuro, a sociologia avalia o presente e suas
origens passadas. Para os sociólogos, a moralidade não tem princípios,
postulados ou leis divinas, mas é a realidade concreta de seres humanos
dispostos em grupos.
Há alguma controvérsia sobre a existência de uma teoria ética
propriamente dita em Karl Marx (1818-1883), não só pelos seus opositores
ideológicos, mas porque ele trata da questão ética de forma implícita em
quase a totalidade de seus pensamentos e escritos (FREITAG, 2002;
VÁZQUEZ, 2007).
Vázquez (2007) acredita ser possível encontrar em Marx uma ética no
sentido stricto, como uma sequência de verdades, sistematicamente
articuladas. Algumas vezes faz menções evidenciando uma ética marxista.
Em A ideologia Alemã, Marx mostra que os comunistas não predicam
nenhuma moral. No Capital, rechaça o capitalismo de diferentes formas e
coloca o sistema como imoral, como usurpador da liberdade, provocador de
desigualdades e apropriador da mais valia do trabalho alheio. No Manifesto
Comunista critica a substituição da dignidade de cada um em um valor de
troca (o trabalho). O que de fato observa-se é que, tanto na crítica ao
capitalismo, quanto na idealização de uma sociedade socialista-comunista,
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Marx critica os valores capitalistas e coloca em evidência novos valores
sociais, tais como: a liberdade, a igualdade, a dignidade humana, a lealdade,
a solidariedade e o altruísmo. Valores pela primeira vez trazidos por um
sistema político. A moral marxista está relacionada a uma prática
transformadora, a um meio, e que, portanto, envolve a adoção de
determinados valores.
Essas questões são abarcadas pelo fato de, ao tratarmos de uma
política social e econômica, lidamos com a questão dos meios e fins,
presente também na ética weberiana. Assim, os fins e valores propostos por
Marx são liberdades individuais e coletivas efetivas, valorizando a justiça, a
dignidade humana e a auto realização do indivíduo.
Marx opõe-se a Hegel ao negar que a moralidade se constitui nas
instituições como família, sociedade civil ou Estado. Para ele, essas
instituições são desprovidas da ética, uma vez que a família da classe
proletária vive para os interesses das classes burguesas. Hegel via no
trabalho um mecanismo de construção da moral, mas Marx vê no trabalho a
forma constitutiva da essência do homem. Ele caracteriza este trabalho como
sendo alienador. É um trabalho apropriado pelos outros, que não garantem
que o trabalhador exerça a sua essência e construa seus valores. É um
mecanismo de alienação e de separação das classes.
A contribuição de Marx para uma teoria moral não vem somente da
negação da teoria do Direito de Hegel (que coloca a sociedade como
transmissora da moral). Karl Marx entendeu que a felicidade, a dignidade e a
justiça do homem só podem ser concretizadas em uma sociedade capaz de
atender aos interesses e às necessidades de todos (FREITAG, 2002).
A teoria de Marx, segundo Freud, seu contemporâneo, esquecia os
limites de liberdade e a natureza egoísta dos seres humanos.
Não estou interessado em nenhuma crítica econômica do sistema
comunista; não posso investigar se a abolição da propriedade
privada é conveniente ou vantajosa. Mas sou capaz de reconhecer
que as premissas psicológicas em que o sistema se baseia são uma
ilusão insustentável. Abolindo a propriedade privada, privamos o
amor humano da agressão de um de seus instrumentos, decerto
forte, embora, decerto também, não o mais forte; de maneira
alguma, porém, alteramos as diferenças em poder e influência que
são mal-empregadas pela agressividade, nem tampouco alteramos
nada em sua natureza. (FREUD, 1930, p. 4437)
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Max Weber (1864-1920), sociólogo e economista, estudou as religiões
como determinantes do sistema social e econômico vigentes. Discorreu sobre
a questão ética em duas de suas principais obras: A ética Protestante e o
Espírito do Capitalismo e Ciência e Política, duas vocações (tradução de
duas de suas obras originais: A Ciência como Vocação e a Política como
Vocação). Ele preocupou-se em dar sentido à ação humana perante a
sociedade. Para Weber, conhecer um fenômeno social significava extrair o
conteúdo simbólico dele, que chamou de ação social. Nas ciências sociais
não cabia a relação de causa e efeito, como nas ciências naturais. Identificou
que é importante entender o sentido das ações de um indivíduo, o sentido do
comportamento e como esse pode ser verificado e comprovado. Para que
fosse possível a observação dos comportamentos sociais e como eles
existem na sociedade, ele defendeu a criação da metodologia dos tipos
ideais. Um tipo ideal mostra como se desenvolveria uma forma particular de
ação social em direção a um fim, se esta fosse orientada somente para este
fim. Assim, o tipo ideal não desenvolve um curso concreto da ação, mas sim
o curso normativo ideal. Weber em sua observação histórica, procura
compreender as origens do capitalismo e se opor de certo modo ao
socialismo de Marx.
O sociólogo estabelece como tipo ideal o capitalismo e vincula o
surgimento deste e sua ascensão a uma explicação histórica e religiosa da
ética. Ele observou que haviam muitos protestantes em cargos e atividades
melhores qualificadas, de maior importância administrativa e econômica.
Propôs uma análise histórica da ética protestante, buscando vincular o ganho
de capital aos valores religiosos. De tal modo, aborda o ideal de vida
americano e cita Benjamin Franklin como fomentador de tal ética (WEBER,
2003).
O que ele vê é que os valores éticos e religiosos têm um forte
desdobramento na vida prática, capitalista e utilitarista do seu tempo. Weber
busca explicações entre as diferentes correntes protestante: o puritanismo, o
luteranismo, o calvinismo. Este último afirma que o trabalho é a própria
finalidade da vida e prega que devemos evitar os prazeres para
conseguirmos ascensão espiritual. O ascetismo protestante valoriza o lucro, a
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aquisição de bens para a obtenção do reino de Deus, diferentemente dos
católicos. Weber descreve os católicos como sendo na sua maioria artesãos,
que colocavam o trabalho somente como meio. Chega a mencionar Santo
Agostinho, dizendo que ele entendia que o trabalho seria uma forma do
homem conquistar virtudes, um meio de sobrevivência, não um fim último
(WEBER, 2003). É conhecida a passagem da Bíblia (LUCAS,18:25) que diz
que seria mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um
rico entrar no reino dos céus. O protestantismo, de forma oposta, entende
que o homem é capaz de aproveitar toda a sua potencialidade para as
conquistas materiais.
O espírito do capitalismo é cercado de ideias presentes até hoje: a
ideia de que tempo é dinheiro, a de que um bom pagador é dono da bolsa
alheia, a de que dinheiro gera dinheiro, entre tantas outras. Assim, Weber
(2003) percebeu que a ação moral de sua época estava vinculada ao
capitalismo de forma clara. A honestidade é útil para assegurar o crédito, a
pontualidade, o trabalho. A ética na conquista do dinheiro combinada ao não
gozo da vida, não dá espaço à felicidade ou ao hedonismo, mas sim ao
trabalho e a poupança. Com a chegada do capitalismo, o fazer dinheiro é o
objetivo da vida, o dinheiro não é mais simplesmente utilizado para suprir as
necessidades do ser. Ganhar dinheiro passa a ser sinal de virtude.
Weber (2004) entende que a ação social do homem é orientada pelo
comportamento do outro. A ação social não diz respeito ao individuo ou
mesmo a influência do grupo social sobre alguém, mas sim à relação de um
ser com o que se espera dele pelo grupo social em que está inserido. Assim,
ele entende que a ação social pode ser direcionada de modo racional
referente a determinados fins; de modo racional referente a valores, de modo
afetivo e de modo tradicional. A ação racional refere-se a um fim, ela existe
quando há expectativas sobre determinadas pessoas ou objetos e estes
tornam-se o próprio fim. A ação racional referente aos valores ocorre quando
o sujeito age socialmente por acreditar em determinados valores éticos,
religiosos ou estéticos. Valores inerentes a um determinado comportamento e
independentes do resultado que se espera disso. A ação afetiva diz respeito
a quem age pelo sentido e como descarga emocional inconsciente. Age-se
por vingança, por felicidade, por conta de algum afeto. A ação tradicional diz
	
  

	
  
	
  

109	
  

respeito àquele que age de acordo com os costumes de sua época.
Costumes são para Weber (2004) hábitos arraigados, intrínsecos. Os
costumes não determinam a frequência dos hábitos. Mas o que regra o
hábito é o que ele chama de situação de interesse. Embora Weber não tenha
pretendido dar uma classificação completa em relação a ação, ele entende
que toda a ação, em maior ou menor grau, diz respeito aos valores morais.
Weber (2013) distingue os papéis da ciência e da política. Para ele, a
ciência requer um estudo objetivo, neutralidade e inexistência de julgamento
de valores pelo observador. À política cabe tecer o futuro com prudência e
para isso é preciso avaliar o certo e o errado e fazer boas escolhas a fim de
se chegar a determinado objetivo. Ele mostra que não cabe a ciência social
determinar a melhor ética, mas que isso é função da ciência política ou
mesmo da filosofia. Assim, em sua obra sobre Ciência e Política, Weber
(2013) expõem dois tipos de ética, baseadas nas ações sociais que ele
estudou. A gesinnungsethik, ou a ética da convicção que é orientada para os
fins e a verantwortungsethik, a ética das responsabilidades, orientada para os
meios. A ética orientada para os fins desconsidera as consequências das
ações, busca um fim maior, como a luta de classes e todas as suas
interferências, onde Weber critica Marx. A ética orientada para os meios, ou a
ética da responsabilidade, analisa os meios a fim de guiar a ação diante de
critérios éticos ou racionais, na obtenção de fins nobres. Para Weber, estas
éticas não se excluem, elas coexistem, mas é impossível conciliá-las.
Avaliando-se os extremos destas éticas, observa-se que ao falhar a ética da
convicção, culpa-se o mundo, aquele para o qual seu ato foi direcionado; ao
falhar a ética da responsabilidade, culpa-se o homem, aquele que agiu
errado. Ele entende que para alcançar bons fins, muitas vezes utilizamo-nos
de meios ruins. E confirma: “nenhuma ética pode dizer-nos a que momento e
em que medida um fim moralmente bom justifica os meios e as
consequências moralmente perigosas” (WEBER, 2013, p.114). Assim, muitas
religiões eximiram de culpa das guerras o homem comum, deixando ao
Estado a possibilidade da ação bélica em prol de um bem maior. Para o
pensador, aquele que for se dedicar a política terá que lidar com a
incompatibilidade das duas éticas e afirma: “Quem deseja a salvação da
própria alma ou de almas alheias deve, portanto, evitar os caminhos da
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política, que por vocação procura realizar tarefas muito diferentes, que não
podem ser concretizadas sem violência” (WEBER, 2013, p. 120).
Weber (2003), no que diz respeito a sociologia política, classifica ainda
os tipos de lideranças e crenças presentes nas autoridades. Assim como
Maquiavel mostrou dicas aos pretendentes a príncipe, Weber classifica os
tipos de líderes e seus caráteres. Há três tipos puros de caráter de quem
domina: o caráter racional, aquele que se baseia na crença das leis e exerce
seu poder de acordo com estas leis; o caráter tradicional, aquele que se
baseia nas crenças das tradições e que deve agir de acordo com estas e, o
caráter carismático baseado no poder heroico ou caráter exemplar de
alguém. Destes tipos idealizados por Weber derivam-se os formatos das
autoridades políticas e sociais, bem como o uso das regras e normas nas
instituições burocráticas e a possibilidade do exercício da impessoalidade
(pela racionalidade) ou da pessoalidade na prática moral (liderança
carismática).
Para Weber (2003), diferentemente de Kant, o sistema dos costumes
sai dos espaços da liberdade e é subordinado ao espaço de heteronomia.
Assim, as coisas do mundo externo ao homem escapam do controle deste e
não cabe à ciência colocar valor nisso, mas simplesmente constatar. Em
muito, Weber tem similaridades a Kant por prezar pelos princípios
humanistas, ao apoiar a ética da responsabilidade, ou mesmo pela forte
racionalidade. Mas tem uma outra visão quanto à realização da prática da
razão em uma sociedade materializada pelas estruturadas da economia e do
Estado. Ele também rompe com a ideia universalista iluminista, secciona,
singulariza, distingue e classifica o social, sem conferir uma unidade no
tempo e no espaço (FREITAG, 2002). O que Weber mostra é que as coisas,
objetos e fatos acontecem na sociedade independentemente da vontade e da
consciência dos indivíduos envolvidos, elas são reguladas pela natureza.
Assim, os seres humanos passam a ser compelidos a agir segundo o que a
economia e a sociedade coloca. De fato, a obra de Weber mostra que não há
nenhum princípio de ação inequívoco, racional, transparente e pronto que
nos diga como julgar as nossas ações e as ações alheias. O que parece
certo hoje, pode estar errado amanhã.
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Durkheim (1858 -1917), considerado o criador da sociologia junto a

Weber e Auguste Comte, coloca a moral totalmente vinculada às construções
coletivas. Para ele, o grupo é mais que a soma dos indivíduos. Ele entende
que o julgamento tem sua origem na sociedade, só depois é apropriado pelo
indivíduo.
Durkheim em sua obra La Science positive de la morale en Allemagne
(1887) traça uma importante comparação entre as ciências política e
econômica e a moral, procurando tecer um paralelo entre a ideia utilitarista e
os valores abstratos. Apresenta a ideia clássica de que a condição material, o
tamanho, a segurança da renda, o tamanho da fortuna e a profissão são
condicionantes da condição intelectual e moral do ser humano, uma ideia de
Schoenberg. Mas, mostrar que as atividades econômicas implicam na moral
não é suficiente para tornar clara a intimidade da economia política com a
moral. Assim, coloca Durkheim, se a economia política é a ciência que visa a
satisfação das carências do indivíduo, especialmente das suas necessidades
materiais, o indivíduo é o objetivo único das relações econômicas. Este
pensamento dá importância às necessidades do indivíduo, mas coloca de
fora a sociedade como uma entidade real, o que não corresponde à verdade.
A sociedade é real, embora não exista sem os indivíduos que a compõem;
tem uma natureza e personalidade próprias e, como ele disse, tem uma
consciência social (consciência coletiva) que vai muito além da soma de seus
indivíduos. Este caráter holístico aplicado à questão da moralidade política,
econômica e social, reforça que a ciência econômica trata prioritariamente do
grupo, da sociedade e não dos interesses individuais, como havia se
pensado.
Para Durkheim, a função prática da moral é tornar a sociedade
possível, é ajudar as pessoas a viverem juntas sem muitos conflitos.
Durkheim (2003) esclarece que a moral é a forma da obrigação e que os
fenômenos econômicos “disfarçam” esta obrigação. Quando os fenômenos
econômicos ganham uma importância coletiva, estes se consolidam em leis e
tornam-se

mais

ainda

obrigatórios.

Assim,

pouco

a

pouco,

nosso

comportamento assume uma forma que então se impõe à nossa vontade
com a força de uma obrigação. Na sociedade alemã, os economistas
admitem que nem sempre os interesses do Estado e do indivíduo são
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coincidentes. Durkheim (2003) coloca que é com o tempo que os padrões
econômicos podem se tornar fenômenos morais. A economia política não
absorve a moral; ao contrário, as funções sociais contribuem para a produção
da forma com que se ajustam os fenômenos econômicos. Assim, a sociedade
apoia a economia e esta traz novas práticas morais. Na realidade, admite
que: “.. independentemente de quais sejam a origem e o objetivo último da
moral, é certo que ela é uma ciência da vida: acima de tudo ela tem a função
de se tornar possível as pessoas viverem juntas” (DURKHEIM, 2003, p.29).
Durkheim distingue dois tipos de valores, os materiais (o valor
econômico) e os valores ideais (morais, religiosos e estéticos). Para ele, os
dois tipos tem objetividade, ou seja, de alguma maneira se colocam na
realidade do indivíduo como ação. A questão que o autor levanta é a
existência de julgamentos subjetivos e julgamentos objetivos, onde o primeiro
é pessoal e o segundo tem caráter impessoal, é científico (diferentemente de
Weber que preocupa-se com o juízo da realidade e o juízo de valor). Para
Durkheim, os julgamentos objetivos não podem ser gerados pelo indivíduo,
mas pela sociedade. Assim, mostra a importância da linguagem de uma
sociedade, seus costumes e descreve como as representações religiosas e
científicas permeiam a vida. O julgamento de valor para Durkheim deve ser
impessoal e objetivo, ou seja, a sociedade já deve ter criado algo em relação
à ética, à estética, à moral e à religião capaz de conduzir as formas de agir e
julgar as coisas. O julgamento individual e subjetivo à respeito de algo certo
ou errado existe de forma independente do julgamento coletivo, mas os
objetivos individuais só têm valor moral se servirem como meios para fins
gerais. Esses fins gerais dizem respeito ao coletivo, são necessariamente fins
humanos e conduzem a um bem maior, sem vínculo à moral de fins materiais
e utilitaristas. O autor coloca o bem comum como objetivo último da moral,
oferecendo razões e formas para ela existir (DURKHEIM, 2003, 1999).
Os motivos da moral existir são os sentimentos; para ele, pode ser o
sentimento do eu, da dignidade pessoal ou da simpatia. A moral que depende
dos sentimentos é a mais imprecisa. Muitas vezes a ação não vem com
clareza e estes sentimentos entram em conflito com as nossas obrigações e
outros sentimentos. Surge uma cadeia de imagens interligadas, novas
percepções e sentimentos. Mas, por fim, aparece o entendimento. Assim,
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este também faz parte da decisão. Ninguém sabe onde uma ação vai dar,
temos uma imagem imprecisa deste fim que se busca. O pensar e o imaginar
dizem respeito a um outro motivo, o motivo racional. Os motivos sentimentais
têm a ver com o tempo e o hábito e eles intensificam os demais motivos do
entendimento e da razão, que são automáticos (não percebemos) e dizem
respeito à percepção.
O pensador coloca que a moral nos liga ao eterno e, neste caso, temse a contemplação do ideal moral, assume-se a consciência moral. Assim,
não se precisa mais das normas e motivos suplementares para que se tenha
uma atitude moral.
As normas têm para o sociólogo uma disposição obrigatória, que
passa necessariamente pela consciência, pela análise dos fatos e dos
imperativos, que são o que a moral tem de mais concreto.
Durkheim mostra no quadro 5 as normas morais para cada fim.
Quadro 5: Normas para Durkheim

	
  

Fonte: DURKHEIM, 2003.

Durkheim (2003) diz que os costumes têm sido vistos como hábitos
generalizados. Um indivíduo adota uma forma de agir e é imitado por outros,
o hábito se espalha entre os indivíduos até gradualmente se tornar um
costume. Mas a observação social nos diz que os costumes sociais não
derivam de hábitos provados; por mais estranho que pareça, os costumes
foram originados de outros costumes ou de práticas religiosas (WUNDT apud
DURKHEIM (2003)). Por isso, Durkheim entende que é preciso aplicar o uso
do método experimental na moral, pois nossas ações muitas vezes estão
distantes da nossa consciência, agimos sem saber os motivos e quando
achamos que sabemos, descobre-se que eles não são verdadeiros. É preciso
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observar as ações dos indivíduos no grupo, experimentar. Esta é a ciência da
moral. Mas, como os fenômenos morais variam com o tempo e com o
espaço, para alguns, a moral tem mais a ver com a arte do que com a
ciência.
Durkheim (1999) não se interessa pelo trabalho do ponto de vista do
exercício do ato moral, mas como forma de solidariedade que o trabalho cria.
Estudou o direito penal, repressivo e o civil, restitutivo. Ele desenvolveu a
sociologia do direito, essa sim se confunde com a teoria moral, segundo
Freitag (2002). Ele não diferencia, como Hegel, a moralidade, a eticidade e a
lei.
Se para Durkheim a teoria moral confunde-se com as normas sociais,
a educação assume um papel importante. No livro Educação para a
Sociologia (2011) ele afirma que toda moral representa regras de conduta e
estas podem ser expressas no dever e no bem. O dever diz respeito ao fato
moral, regras que se impõem ao indivíduo. O bem, segundo ele, deve ser
almejado pelo indivíduo e está vinculado ao sagrado. O autor entende que a
sociedade, a família, os grupos religiosos por si só, materializam o bem, o
sagrado.

3.3 A contribuição da psicanálise para o conceito: Freud e Lacan
Freud (1856-1939) colocou os valores em um patamar normativo e
social e entende que os valores são a verbalização das crenças humanas.
Discorre sobre o tema em algumas de suas obras, dentre as quais destacamse: “O mal-estar na civilização”, “O ID e o EGO”, “Além do Princípio do
Prazer” e “Totem e Tabu”.
Em Totem e Tabu (1914), com exemplos de povos primitivos
australianos, polinésios, africanos, entre outros, Freud fala sobre a origem da
moral e de crenças muitas vezes pouco compreensíveis para a sociedade do
tempo dele, explicitando o conceito de totem e tabu para aquelas sociedades.
Assim, o casamento e até mesmo o relacionamento eram proibidos entre
homens e mulheres que dividiam o mesmo totem, evitando o incesto e
protegendo a comunidade de doenças. Mostra também a forte presença de
tabus nestas sociedades que faziam referências frente as mais diversas
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formas e objetos, símbolos ou pessoas indicando ora o que era sagrado ora o
que era impuro. O tabu estava associado à ambivalência emocional. São
tabus determinadas formas, objetos, reis, soldados que exerciam a morte, os
mortos propriamente ditos. Estes tabus eram proibidos pelas culturas e junto
com a proibição vinha necessariamente o desejo. Segundo Freud (1914),
muitas das proibições impostas pelos tabus podem repercutir em doenças
como formas de obsessões, fobias de contato e manias.
Freud (1914) não identifica nas proibições os limites reais dos extintos.
Desde a primeira infância, a criança se comporta tocando a tudo que aparece
e não são as proibições que limitam estas ações. Os tabus, gerados pela
sociedade primitivas e transmitidos para as sociedades recentes, são
responsáveis pela elaboração de inúmeras crenças, que algumas vezes se
ligam com a realidade, mas na maioria delas, são exemplos de fortes
neuroses e ilusões. Freud (1926; 1914) coloca a questão moral sob aspectos
do indivíduo e sob aspectos fora dele: os aspectos culturais, os tabus e as
regras sociais. Ele, aliás, aproxima as neuroses do indivíduo das neuroses
coletivas que, em alguns pontos, apresentam concordâncias em relação a
arte, a filosofia e a religião.
Freud (1976) coloca as questões relativas ao desejo humano e à
expressão da sexualidade no mundo e na ciência, pelo menos no sentido
descritivo, tangibilizando a questão da moralidade, antes responsabilidade da
filosofia, religião e da sociologia. O homem pode ser visto como senhor dos
seus instintos (ID), detentor de um ego (que pensa e sente) e sujeito a um
ego ideal. Este sujeito deve se relacionar com o mundo e é então
influenciado pelas regras morais. Estes conceitos básicos da psicanálise
passam pela ideia daquilo que é próprio da consciência, do que é
inconsciente (por natureza intrínseco e incapaz de se tornar consciente sem
maiores trabalhos) ou pré-consciente (latente e que irá se expressar). O que
antes para a filosofia dependia da razão do ser, o do estar consciente, para a
psicologia de Freud (1976) há camadas de consciência, admitindo-se a
existência de “forças” desconhecidas pelo pensamento consciente.
Freud mostra, por experiências clínicas, que as sensações de
desprazer agem como forças propulsoras, sem que o ego perceba estas
ações e somente quando há uma retenção desta descarga é que se pode ter
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consciência da dor. Assim, é preciso uma barreira dos sentimentos para que
eles se tornem conscientes. O que ele coloca claramente é que os
sentimentos não passam pela barreira do pensamento. Os sentimentos
caminham do inconsciente para o consciente, mesmo que para isso seja
necessário usar a fala. A fala traz traços do inconsciente e do consciente ou
do pensamento em si (FREUD, 1976).
O ego é consciente e também inconsciente e parte dele mistura-se
com o ID. Ele é parte do ID, que sofreu influência do mundo externo.
Enquanto o ego dialoga com a percepção, o ID dialoga com o instinto e é
neste diálogo que o ego é capaz de trazer para o ID, cujo instinto de prazer
reina, a percepção da realidade. O ego também é capaz de transformar em
ação a vontade do ID, como se fosse dele mesmo. Mas é preciso saber que é
instinto, é o ID falando.
O ID tem sua relação com o mundo material, onde as necessidades
fisiológicas ligam-se a objetos e, assim, onde a catexia18 traz investidas a
objetos que simplesmente nos atraem. Freud explica isso por ações ocorridas
desde a primeira infância, onde desenvolvemos o complexo de Édipo. Com o
amadurecimento do ego e a repressão de tal complexo, mostra-se a
contradição do mundo lá fora, da realidade, para o ID. Portanto, o ideal do
ego, a autoridade do pai, passa a ser exercida por outras autoridades durante
a vida adulta e nos colocam em sentimentos sociais necessariamente ditados
pela moral (FREUD, 1976).
Faz-se importante perceber que o ego, como criatura da fronteira entre
o mundo e o ID, entre o ID e o superego, é na verdade fiel ao ID. Mas não
demonstra isso, finge que o ID mostra obediência às advertências da
realidade, à moralidade do mundo. Ele também ameniza seus conflitos com o
superego e, nesta posição, parece tornar-se um mentiroso. Como disse
Freud, um tanto parecido com um político (FREUD,1976).
Assim, o ID é completamente amoral; o ego se esforça para ser moral
e só o superego pode estar acima da moral. No fundo, os dois acabam sendo
cruéis com o ego. Freud nota que quanto mais um homem controla a sua
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Catexia vem do alemão besetzung (que significa ocupação), mas em Freud assume no contexto de comando, de
colocar uma energia pulsional que se liga a um objeto, parte do corpo ou suas representações. (ROUDINESCO;
PLON, 1997).
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agressividade para com o mundo (controla o ID), mais severo e agressivo ele
se torna com o superego e não o contrário - não é o padrão do superego que
é capaz de suprir a agressividade. Assim, agressividade não demonstrada
significa agressividade absorvida, impactada ao ego, que sente dor e não se
isenta da moralidade proibidora, que castiga e gera um sentimento de culpa.
Tal sentimento se baseia na tensão existente entre o ego e o ideal do ego e
este é sempre condenado. Mas, na culpa, cabe uma reação ao superego, na
melancolia não: o ego admite a culpa e submete seu próprio corpo ao castigo
(FREUD, 1976).
Freud trabalha a questão do prazer e do desprazer como uma busca
constante. Para ele, o propósito de vida é muito mais complexo que isso e só
pode ser dado pelo sistema religioso. Mas a questão da felicidade e do
prazer é mais simples, aquilo que os homens pelo seu comportamento
demostram ter como intenção de vida, o que pedem da vida e o que
pretendem fazer com ela. Esta parece ser mais uma questão de escolha para
Freud do que propriamente uma determinação divina. A visão que Freud
passa a adotar sobre o comportamento do homem é de que ou o homem
busca o prazer fortemente ou ele evita o desprazer, a dor. Para ele, o
sofrimento nos ameaça por meio do corpo, por meio do mundo externo que
pode se voltar contra nós mesmos e por meio do nosso relacionamento com
os demais. Em relação ao primeiro sofrimento, é possível lidar utilizando-se
da medicina, pelo cuidado com o corpo; o segundo, pelo isolamento
acolhedor de não nos expormos e nos deixarmos à deriva; mas o último, o
nosso relacionamento com os demais, é talvez o mais difícil de controlar
(FREUD, 1926).
O princípio do prazer, segundo Freud, tem a ver com a busca de uma
certa estabilidade do aparelho mental que se esforça para manter a excitação
em níveis mais baixos. Assim, qualquer coisa que tira o cérebro deste
caminho pode nos levar ao desprazer. O princípio do prazer é entendido
como o princípio da constância e da estabilidade (FREUD, 1930).
O que de fato ocorre é que os homens acabam moderando a sua
busca pela felicidade, usando o princípio do prazer, por conta do mundo
externo e se adequando, como que ajustando os desejos em relação ao
princípio da realidade, àquilo possível de alcançado. Escapa-se da
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infelicidade e busca-se sobreviver ao sofrimento. De fato, Freud acreditava
que a missão de evitar o sofrimento nos torna menos focados em buscar o
prazer. Ele narra formas dos seres humanos esquivarem-se do sofrimento,
pelo uso de drogas, pelas práticas que levam ao deslocamento da libido ou
pela prática da yoga. Teremos sucesso se direcionarmos o nosso instinto à
criação, como acontece com os artistas ou mesmo o admirador da arte; a
dedicação a um trabalho psíquico e intelectual pode nos levar a ter algum
prazer. Mas nenhuma ilusão que estes trabalhos possam propiciar pode nos
livrar da realidade. A realidade é cruel e derradeira, as fugas são vãs e
aquele que busca a felicidade na vida não chega a nada. Ainda assim, vamos
tentando trazer à realidade alguns de nossos delírios e mesmo que achemos
quem nos apoie, mesmo que possamos ser paranoicos em algum estado,
isso não nos leva a nada. O que nos resta são sensações de prazer que são
inigualáveis - como o amor sexual, que nos coloca à busca da felicidade, mas
nos torna indefesos frente ao sofrimento. Faz-se evidente que tanto o
caminho pelo lado positivo, o da busca da felicidade, quanto pelo lado
negativo, o de evitar o sofrimento, não nos levará a tudo que sonhamos. Não
há uma regra para todos: o homem terá que descobrir por si só como ele
poderá ser salvo. Assim, cada tipo psíquico tenderá a agir de acordo com
seus desejos. O homem predominantemente erótico dará mais importância
aos relacionamentos emocionais com outras pessoas; o narcisista tenderá a
ser autossuficiente; o homem de ação viverá testando a sua força. Freud
alerta que as escolhas extremas levam os indivíduos a perigos. Ele ainda
mostra, como se estivesse narrando o nosso tempo, que o progresso pode
não trazer maior felicidade, as condições impostas pela civilização podem
não ter bom resultado para o indivíduo pois a condição da felicidade é algo
extremamente subjetivo (1926; 1930).
Freud (1930), ao tentar compreender o homem como elemento
psíquico da civilização, mostra a força que há nos grupos e nas comunidades
frente à força de um único homem e como esta força se coloca restritiva à
liberdade do homem. O conflito entre as reinvindicações do indivíduo e do
seu grupo social são comuns a este processo. A civilização impede que os
instintos mais primitivos dos seres humanos sejam expressados, nos
causando o que ele chama de “frustração cultural”.
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Freud liga o amor aos laços existentes em uma família, seja pela

relação conjugal ou pela relação de pais e filhos e sabe que estes elos
competem com o grupo social. As mulheres, ao saírem do lar para trabalhar,
passam a ser vistas como indivíduos da sociedade, não mais como elo mais
forte da família. O processo de emancipação é difícil para qualquer povo.
Assim, o amor sexual ou mesmo o amor da família parece não corroborar
para o processo civilizatório, que demanda um interesse maior ao outro. De
fato, para ele, o homem não é este amor de ser humano que a sociedade
gostaria que fosse e não ama ao próximo como a si mesmo. Ele vê em quem
tem laços, traços de semelhanças consigo mesmo e vive contendo seu
instinto agressivo, por meio da sexualidade tolhida e do amor como prescrito
pela sociedade. Freud identifica nesta agressividade humana uma briga
constante entre o estado de vida e de morte, entre o desejo de lutar e procriar
e o de autodestruição (comprova isso pela presença do masoquismo e do
sadismo na sexualidade humana). Este instinto agressivo, que é capaz de
mover, se opõe ao programa de civilização: esta é nossa luta cultural (1930).
Para Freud (1930), na psique humana o que é mal não precisa ser
prejudicial ou perigoso ao ego e isso ocorre tanto com a intenção de fazer o
mal, quanto na ação dele. O perigo só existe quando existe a autoridade de
uma outra pessoa a quem se estima a perda , assim o sentimento de culpa é
apenas o medo da perda do amor. Isto só pode ser superado se a autoridade
reconhecida pelo ego for o superego, ou seja, atingirmos a consciência de
que o mal nos fará mal.
Assim, aquele homem que se julga mais vigilante consigo mesmo,
mais desconfiado do seu julgamento, se destaca quanto a moral e a virtude.
O homem moral pode sofrer a influência do mundo externo e ser levado pela
má sorte, o que lhe dá maior consciência e coloca o ego no lugar certo. Ele
também acredita que o sentimento de culpa é o que justifica a civilização,
formada de indivíduos que se uniram por impulso erótico. O que o homem viu
em seu pai ou mãe foi uma ameaça, o que também é completado pelo grupo.
O grupo também o ameaça e gera um sentimento de culpa, trazendo uma
ambivalência e uma luta eterna entre o amor e a morte. O sentimento de
culpa torna-se, para ele, o mais importante problema do desenvolvimento da
civilização e afirma que toda neurose oculta uma dose inconsciente de
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sentimento de culpa e propõe que quando o instinto experimenta a repressão
os sentimentos libidinais se transformam em sintomas e os agressivos em
sentimentos de culpa.
Desta forma, Freud (1930) não coloca só na religião ou na sociedade
as explicações para a ação humana. Ele coloca na natureza psíquica
humana as causas, por exemplo, do sentimento de culpa, termômetro
indubitável da consciência, ou mesmo do amor e da morte, sentimentos
naturalmente presentes. Ele assume a agressão como palatável e natural do
homem, oferecendo camadas a alma: do ID, do ego e do superego, que se
sobrepõem, se auxiliam e também se combatem.
Por fim, Freud expõe a semelhança entre os processos de busca pela
vida e pela morte, comuns à civilização e ao indivíduo, traçando semelhanças
entre estes, de modo que o desenvolvimento do indivíduo depende de dois
sentimentos: o egoísta e o altruísta. Um diz respeito ao processo que busca a
felicidade e o outro ao processo que impõe as restrições e, portanto, está no
campo cultural. O conflito entre o ego e o mundo é possível de ser melhor
interpretado se considerarmos que a comunidade tem também um superego
(impressão que seus líderes deixam, os ídolos mortos) e este superego
também desenvolveu a sua consciência social e estabeleceu exigências com
os indivíduos, estas exigências são a ética. A ética é para Freud uma
tentativa terapêutica, onde o superego busca ordem, já que ela não pode ser
conseguida por outras atividades.
“Os juízos de valor do homem acompanham diretamente o seu desejo
de felicidade e, por conseguinte, constituem uma tentativa de apoiar com
argumentos suas ilusões.” (FREUD, 1930, p. 4457).
Jacques-Marie Emile Lacan (1901-1981) em sua obra A Ética da
Psicanálise (1959) discorre sobre os conceitos trazidos por Freud e traz
importantes discussões sobre algumas questões morais.
Lacan (2008) entende que a gênese da dimensão moral se encontra
no desejo. De certo modo, a filosofia do século XVII deixou ultrapassado o
modelo natural de prazer do homem e colocou-o em obrigações sociais,
deixando a experiência moral em um ambiente conflituoso. O mundo só
ganhou com isso o aumento de patologias da psique.
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Para o psicanalista, seguidor de Freud, a experiência moral de um

paciente começa ao iniciar-se o processo de psicanálise, o paciente passa a
se perguntar sobre o que quer e já pressupõe que não quer submeter-se a
um imperativo do superego. Assim, o trabalho sobre a moral não é
simplesmente o do pensamento do filósofo, mas é o centro do que a
psicologia trabalha. Portanto, o analista acaba auxiliando os seus pacientes a
medir, discernir e organizar os valores. Entre os principais, ele menciona o
ideal de amor humano, que perpassa pela perda de um amor, por um amor
não correspondido, o amor erótico. O ideal da autenticidade, onde a análise
pressupõem o desmascaramento e o terapeuta tem o papel de desobstruir o
caminho para as virtudes. O terceiro ideal, é o ideal da não dependência, da
possibilidade do paciente ser educado para a autonomia e superar os
hábitos, apesar do terapeuta conviver com os traumas e suas persistências.
Lacan acredita que a análise freudiana é capaz de colocar ordem à
teoria dos valores e nos levar a perceber que o valor de uma coisa vai muito
além de simplesmente desejá-la. Ele enfatiza: “Prestem bem atenção – tratase de saber se ela é digna de ser desejada, se é desejável que a desejemos.”
(LACAN, 2008, p. 26).
O mal consiste em colocar demasiado interesse no transitório, pois
tudo o que é imediato só é capaz de se relacionar com os prazeres
passageiros. A moral, ao contrário, nos liga ao eterno e o prazer que oferece
participa da constância desse objeto. Finalmente, há ainda um motivo,
superior aos outros, que só é experimentado por uma elite. É o produto da
atração que só a contemplação do ideal moral exerce (LACAN, 2008).
A figura seguinte (figura 6) ilustra a temática da ética e da moral
relatadas pelos filósofos, sociólogos e psicólogos do final do século XIX e
início do século XX.

	
  

	
  
	
  
Figura 6: Mapa 3 – A moral e a ética – aspectos sociais, filosóficos e psíquicos.

Fonte: A autora.
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4. DA MORDERNIDADE À VISÃO PÓS-MODERNA: VALORES
DISSIPADOS E VIRTUDES DISSOLVIDAS - O PENSAMENTO
MORAL A PARTIR DO MEIO DO SÉCULO XX - MAPA DOS
VALORES MODERNOS E PÓS-MODERNOS
A moral e a ética parecem ter sido mal interpretadas durante o século

XX. Nietzsche e Weber já anunciavam uma certa falta de rumo, a decadência
dos valores religiosos e a presença de valores do capitalismo, a vida do
proletariado e as diferenças entre as nações tornaram-se evidentes. As duas
grandes guerras, coroaram a ideia do nacionalismo e deixaram o mundo
despedaçado em contradições. O que é ganhar uma guerra? Qual o sentido
no autoritarismo?
A sociedade moderna perde-se no sentido depois de tanto respeito às
autoridades. A sociedade pós-moderna, parece querer esquecer o que
passou e vai a busca da felicidade por meio do consumo. A seguir, faz-se
uma análise do pensamento moral do pós-guerra e do pensamento pósmoderno.

4.1 O pensamento moral moderno e a influência das guerras: Popper,
Adorno e Arendt
Segundo Remónd (1990) as guerras do século XX abalaram o respeito
aos valores tradicionais e tiveram efeitos no espírito público e consequências
de ordem intelectual, moral, psicológica e ideológica. A matança foi colocada
em nome de um certo otimismo pelo futuro, a necessidade de uma coerção
moral das nações. Os vícios, os exageros e a crueldade foram colocados em
evidência.
Popper (1902-1994), o pai do pensamento indutivo, destaca-se na
filosofia analítica e no discurso sobre o método científico, tem sua
contribuição à ética especialmente na sua obra: “A sociedade aberta e seus
inimigos”.
Nesta obra, o filósofo percorre os clássicos, especialmente Platão e
Heráclito, Hegel e Marx para entender as origens do totalitarismo de
esquerda ou de direita. Para ele, uma importante questão se deu no que
chama de sociedades fechadas, as sociedades tribais do tempo de Platão e
Heráclito, por exemplo, onde as funções sociais eram estabelecidas, claras e
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não se podia mudar o rumo das coisas. O que a sociedade tribal entendia é
que a mudança só poderia estar na ilusão, não na realidade; a realidade era
imutável (POPPER, 1987).
Popper (ibid) relata que Platão via na lei do destino histórico (tudo
tende a acontecer como a história mostra) o caminho para a decadência de
um povo. Tal lei só poderia ser quebrada por uma vontade moral de um
grande homem. Assim, Platão entende a possibilidade dos males políticos,
estarem livres do mal e não mudarem, não serem vítimas da história. Lembra
que a crença de que as coisas mais perfeitas são imutáveis é o cerne da
teoria de Platão. Mas a imutabilidade não pode ser experimentada na prática;
a vida da República mostrava-se dinâmica. Diante disso, Platão persegue o
método socrático – pois ele buscou a virtude no significado e na essência das
coisas, perseguiu a ideia de buscar o sentido real das coisas. O
entendimento das tentativas de Sócrates para discutir os termos da ética
como a justiça, a modéstia, a piedade são comparadas às discussões de
liberdade e autoridade na época de Popper.
Para Platão, é no mundo das formas das ideias perfeitas, imutáveis e
incorruptíveis que de fato encontra-se o bem; o mal relaciona-se àquilo que
destrói e corrompe. Popper (ibid) conclui – Platão ensina que a mudança é
má e que o repouso é divino. Ele afirma também que Platão dá descrições
sociológicas a respeito desta vida natural, tribal e coletivista. Como ele coloca
na República: a lei almeja o bem estar do Estado como um todo, colocando
os cidadãos numa unidade e garantindo que todos compartilhem benefícios e
que cada um possa contribuir para a comunidade.
De qualquer forma, Popper percebe que os ideais morais de justiça,
beleza, sabedoria e verdade não levaram Platão a nada, além do
totalitarismo e do racismo. Os ideais de felicidade significavam, para ele, o
mesmo que a justiça, e, para isso, cada cidadão deveria ter o seu lugar. O
que se descobre aqui é que a “felicidade do todo” que Platão defende não é
possível, e tem o mesmo sentido da felicidade utilizada no argumento das
sociedades totalitárias.

	
  

	
  
	
  

125	
  
O termo sociedade aberta19 usado por Popper diz respeito àquela que

os homens aprenderam a ser críticos em relação aos tabus, baseando sua
decisão na autoridade da sua própria inteligência.
A sociedade de Platão era fechada, guiada, sobretudo pela leis da
natureza. A sociedade que Popper vive mantém traços semelhantes a
sociedade fechada de Platão.
Popper (ibid) mostra que as normas são feitas pelo homem de modo
que não podemos censurar a ninguém por elas, nem a natureza, a Deus ou a
nós mesmos, cabe-nos somente aperfeiçoa-las. Ele lembra que nós impomos
nossos padrões à natureza e que introduzimos a moral ao mundo natural. A
natureza não é em si, nem moral e nem imoral. A natureza nos fez capaz de
alterar o mundo. Assim, de certo, as decisões morais se relacionam com os
fatos da vida social, alteráveis e mutáveis. Popper acredita que é
perfeitamente possível que sejamos capazes de tomar decisões compatíveis
com as leis naturais, mas que apesar das escolhas morais dependerem dos
fatos, elas não devem ater-se a eles, uma vez que são mutáveis e
incontroláveis. Ele mostra, como se o encontro das leis da natureza e do
homem devesse conversar, um exemplo: devemos comer mais e trabalhar
menos , a necessidade de comer vem da natureza, a de trabalhar do homem.
As escolhas são morais e são sempre do homem.
Não posso admitir que pensar das leis éticas como sendo feitas pelo
homem, em tal sentido, seja incompatível com o ponto de vista
religioso de que elas nos foram dadas por Deus. Historicamente,
toda ética indubitavelmente começa com a religião; mas não lido
agora com questões históricas. Não indago quem foi o primeiro
legislador ético. Só asseguro que nós, e somente nós, somos
responsáveis pela adoção e rejeição de certas leis morais sugeridas;
somos nós quem decidimos sobre os verdadeiros profetas e os
falsos profetas. (POPPER, 1987, p. 79-80)

Em certo trecho, mencionando Demócrito, Popper lembra

que a

virtude se baseia acima de tudo no respeito aos demais, onde cada homem é
um pequeno mundo, e que devemos fazer o máximo para auxiliar àqueles
que sofrem injustiças. Portanto ser bom não significa não fazer o mal, mas
também não desejar fazê-lo.
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  Este termo foi usado primeiramente por Bergson em
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Adorno (1903-1969), músico e filósofo, emigrante exilado nos EUA

antes da Segunda Guerra, escreveu a obra Minima Moralia (1951). Nesta
obra investiga, em parte, a condição do exilado como a derrocada do
indivíduo no mundo capitalista (MUSSE, 2011). O indivíduo é para ele
assolado pela sociedade utilitarista e cujos objetos se fazem utilidades dos
interesses.
Seu discurso afiado remete ao Nietsche e ao Hegel constantemente.
Por exemplo, quando diz que na atualidade a autoconsciência, aquela que o
espírito hegeliano tratava, significa uma reflexão do eu como perplexidade,
como percepção da impotência de não ser nada, o que é bastante
nietzschiano (ADORNO, 1951).
Adorno trata nesta obra de questões do indivíduo presentes a todo
instante: a mentira, o casamento, o ato de presentear, o tato, a propriedade,
a avareza. Trata também de temas externos, como o materialismo do mundo,
a cultura e a guerra. Ele coloca a ética e a moral em discussão,
especialmente a subjetiva e a objetiva, ora diretamente ora indiretamente,
como se estivesse mesmo embutida em seu texto.
Adorno explica sobre as coisas amiúde do indivíduo, das mais gerais
às mais específicas, dizendo que é nas particularidades do indivíduo que se
pode estudar com mais precisão o essencial do falso coletivo da sociedade.
Sobre a opressão social, esclarece: “Quanto mais alguém situou em si
mesmo o objeto de sua agressão, tanto mais perfeitamente representa o
princípio opressor da sociedade. Neste sentido, talvez mais do que em
nenhum outro, é válida a afirmação de que o mais individual é o mais geral”
(ADORNO, 1951, p.41). Para ele, o indivíduo moldou-se às regras do
mercado urbano. O indivíduo, no seu processo de individuação, reflete a lei
social implícita na bem conduzida exploração social. Assim, a decadência
que se vive no pós-guerra não vem do indivíduo mas de uma tendência social
que toma corpo na individualização. De fato, o social, o externo ao ser, não
está contra ele, faz parte dele. Ele coloca o indivíduo como o responsável por
ser o todo. Mas que quando se vira para si, coloca-se como superficial, sem
crença, se converte ao comum facilmente como consolo. Se o homem tem
sua responsabilidade, a sociedade também tem. Os homens não compõem
uma sociedade cuja convivência deriva em um todo, mas a sociedade é um
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sistema que engloba e deforma o indivíduo. A interpretação do ser humano
como pan 20humano é a crua realidade material que o ser humano traz à
humanidade. O indivíduo desaparece em seu individualismo exacerbado,
onde tudo é possível. Por mais real que possa ser a relação do indivíduo
com os outros (que é o absoluto), isso é somente uma abstração. Mas
quando do processo de abstração se carrega a ilusão da grandeza, preservase a autocrítica da razão, que é para Adorno (1951) a mais autêntica moral.
Adorno (ibid) conclui que a inteligência é uma categoria moral, na
separação do sentimento e do entendimento, que permite ao homem
expressar-se e julgar adequadamente. A unidade moral é a unidade do
entendimento e do sentimento. Ele entende a inteligência como a faculdade
do juízo, no seu cumprimento. A faculdade de julgar é medida pela firmeza do
ser, mas também se mede pela dinâmica do ímpeto, dos sentimentos. O
sujeito, quando em seu instinto de preservação usa da percepção sensitiva
da lógica, consegue julgar e esquecer de si, mostra-se incorruptível.
Adorno (1951) coloca na virtude da autenticidade, uma das virtudes
que a moral burguesa assume como verídica. Quando nada é mais
obrigatório, pode-se exigir ao homem que ele seja simplesmente o que ele é.
Assim, a identidade de cada indivíduo consigo mesmo, o postulado da
verdade íntegra, bem como a valorização do fático, sai da ilustração para a
ética. Ele assume o que Nietzsche fala sobre a autenticidade, que é algo
inquestionável, que se faz por si só. Mas o princípio do individualismo se
oculta na lei do curso do mundo e a intuição da substancialidade absoluta do
ser é vítima da ilusão da ordem existente. Assim, é insustentável a
equiparação da autenticidade e da verdade. O que ele quer dizer com isso é
que mesmo sendo autênticos, estamos mentindo para nós mesmos. A
autenticidade contém sempre algo do outro, alguma imitação. Se o homem
torna-se verdadeiramente homem quando imita outro homem, onde está a
autenticidade? Mas é na autenticidade, intitulada como “último baluarte da
ética individualista”(ADORNO, 1951, p.160) que está o reflexo da produção
industrial de massa. É nesta sociedade baseada na produção em massa, que
o autêntico vira mercadoria e a mercadoria vira meio de troca e ganha um
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Pan é um prefixo grego que significa todo, toda, tudo, inteiro.
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valor de ouro. Como se não fosse possível comparar a autenticidade a uma
medida na sociedade da troca, o autêntico pretende ser algo que substitui,
assim como o ouro, e se é substituído, não é mais em si. Adorno,
relembrando o que Aristóteles já disse, entende que o valor interior é
caracterizado pela nobreza. Onde o modelo de estética moral tem sua
intensidade na propriedade, no ter. Como se só fosse possível ser aquele
que tem. Mas se os ricos representam a moral para os outros, então eles
estão com a razão? Aquele que obtém riqueza é aquele capaz de orientar o
mundo e como diria em alemão –“Das man ist gut”, tem o significado de que
o homem é um bom pagador e não que o homem é bondoso. Na lógica do
ter, o rico é bom e a riqueza faz distanciar o homem da injustiça. Mas, o rico
poderia ser melhor ainda se fizesse mais do que dividir sua ceia com os
outros. A moral se configurou sempre pelo que é imoral e até hoje reproduziu
isso. A moral dos escravos é a mesma da moral dos senhores (ADORNO,
1951).
A cultura passa a ser vista como elemento de representação
ideológica ou de interesses burgueses. O progresso e barbárie do pós-guerra
estão emaranhados na cultura de massa que apoia os estragos na
sociedade. Os meios de comunicação estão voltados aos interesses da
burguesia.
Para ele, a delicadeza entre os homens é a consciência das relações
sem interesse. Entretanto, isto não condiz com a ideia do capitalismo que
afirma que tempo é dinheiro e que parece moral poupar tempo; ou melhor,
poupar o dinheiro. Não sobra muito tempo para olhar para o lado e considerar
o outro. Adorno (1951) considera isso uma enfermidade do tato.
O pensador faz uma crítica à psicanálise, alegando que o indivíduo
criado pela psicanálise seria incapaz de ser, de ter seus próprios impulsos
sob o domínio de uma sociedade doente. O que se coloca como o ser é
preconceito: é “uma hipóstase ideológica dos centros abstratos de
dominação” (ADORNO, 1951, p.61). Mas, estes “centros de dominação”
exigem a demolição da ideologia da personalidade. Isso resulta em uma
renuncia aos impulsos e um ajuste ao princípio da realidade. Ao fazer isso, o
homem cria em si um não ser, aliena-se de si mesmo, deixa que sua
autonomia vire um mecanismo de racionalização e de adaptação. Adorno
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conclui que a psicanálise torna-se vítima da substituição do superego
mediante a aceitação de uma exterioridade carente de relação, que ela, a
psicanálise, ensinou a compreender.
A guerra trouxe a noção do que é importante nos meios econômicos e
organizativos, capazes de orientar o mundo. Adorno critica isto e vê a relação
armada entre Estado – desenvolvimento econômico e mídia. A guerra é um
negócio, é fruto da sociedade industrializada. A decisão para o mal não foi
somente precursora de barbáries, mas uma máscara do bom. A nobreza
ficou bárbara, transmutou-se para o mal e atraiu o ressentimento para
continuar a ser impunimente má. (ADORNO, 1951)
É no relato das loucuras da guerra que Adorno preenche o
entendimento moral. Já via, o fascismo e o nazismo encalacrados nas
crianças de sua escola, o conformismo posto nos olhares de seus
coleguinhas. Os que se salvaram da coerção, eram os mais rebeldes, os que
não se encaixavam nas regras sociais com facilidade. O que os alemães
fizeram na guerra, escapava de qualquer compreensão, mesmo a
psicológica, pois as atrocidades foram feitas como medida do terror,
planificadas e alienadas e não somente como satisfações pessoais ou
espontâneas. Não havia prazer generalizado na tortura, havia sim um plano.
Hannah Arendt (1905-1975) em sua obra, Eichmann em Jerusalém,
comprova o que Adorno mencionou. Ela entrevistou um dos executores do
Reich, Adolf Eichmann, um dos participantes da conhecida solução final
(matança dos judeus), que foi capturado em Buenos Aires em 1960 e enviado
para o recém formado Estado de Israel onde foi julgado. Hannah, judia de
família rica, assiste a este julgamento como correspondente de um jornal
americano. O que constatou foi que o ser que cometeu tantas atrocidades
estava atolado por uma mediocridade que o tornou incapaz de qualquer
discernimento moral. A burocracia, a lei, a imagem do Furher e uma função
medíocre parecem ter sido as justificativas para seus atos. Seria possível
condenar um mero funcionário cumpridor de ordens? O que moralmente deu
errado? Na época da prisão de Eichmann, outros soldados do Reich também
foram identificados e capturados e poucos foram os punidos.
O livro questiona o comportamento dos soldados alemães do Reich,
os anti-semitas e também coloca em cheque o próprio comportamento do
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povo judeu, uma vez que suas leis segregam aqueles que não são filhos de
judeus. Narra sobretudo o julgamento em si, o tribunal de Jerusalém e a
personalidade do próprio Eichmann, que com o discurso pronto separava
claramente o que ele era do que ele tinha feito. A sanidade mental do
acusado é debatida. Mas, apesar de ter quem dissesse que o acusado teria
alguma psicose, o que de fato se sabe é que ele agia como todos de seu
tempo, ele não infligiu a moral das autoridades alemãs.
A guerra é tão velha quanto a própria história escrita, embora tendo
sido denunciada como criminosa, muitas vezes antes, nunca fora
reconhecida como tal, no sentido formal (ARENDT, 2013). Weber (2013) já
apontado o risco da lógica dos fins serem usadas para os meios (ética da
convicção). Assim, para ele, o homem que quisesse o céu deveria fugir dos
caminhos da política. Os caminhos encontrados pelos alemãs para “resolver”
a questão dos judeus em seu país foi planejado. No primeiro momento foram
convidados a se retirar do país, ou seja, foram expulsos. Em seguida foram
enviados para os campos de trabalho forçado e, como se não bastasse, foi
incluída a solução final: o extermínio. Foi nesta fase que Eichmann coloca-se
como um dos protagonistas.
Sabe-se que Eichmann não era um sujeito de destaque intelectual,
formou-se sem gostar de ler e trabalhou, por indicação, como vendedor em
um fábrica de elétrica austríaca, mas logo foi desligado. Antes da guerra,
alistou-se no exército austríaco, que compunha a SS alemã. A sua vida foi,
segundo Arendt (2013), uma sequencia de frustações. Mesmo na SS só teve
alguns privilégios em poucos momentos. Ele teve alguma relevância durante
dois incidentes narrados pela autora: a Conferência de Wannsee e na
negociação de judeus com a Hungria.
Em Wannsee, conferência realizada no subúrbio de Berlim, discutiuse a “solução final”, se os judeus deveriam ser esterilizados ou mortos. Nesta
conferência, Eichmann era um dos que tinham menor cargo, ele sentiu-se
importante por ter sido uma espécie de secretário e por isso teve acesso às
discussões com os chefes e ministros. Neste momento, ele entende que a
matança estava institucionalizada e quem seria ele para se opor àquilo? Ele
lava suas mãos, como Pôncio Pilatos o fez e sente-se livre de culpa, como
lembra Arendt (2013) mencionando as próprias palavras de Eichmann.
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Eichmann e seu departamento foram enviados para uma missão na

Hungria, cujo objetivo era deportar judeus para os campos de concentração
de Auschwitz. Ele sofreu a ameaça de um colega, Becher, que foi para lá
com o objetivo de “vender” a liberdade para os judeus em troca de indústrias
e fortunas. Neste estágio da guerra, a Alemanha estava sem recursos e
tentava obtê-los em troca da liberdade oferecida aos judeus. Isso para ele era
corrupção, ele ficou incomodado. Quando os negócios da guerra tornaram-se
oficiais, ele teve que entrar no jogo e disse ter negociado a liberdade de
judeus. Eichmann via na carreira e na ascensão social um dos seus
principais objetivos. Entretanto, dizia gostar dos judeus. Ele chegou a ajudar
alguns conhecidos para deportação no período em que estavam deportando
judeus da Alemanha. Ele declarou-se inocente das acusações de crime
contra a humanidade. Considerava-se culpado perante Deus, mas não
perante a lei. No seu depoimento, recusou-se a jurar diante da bíblia, pois
tinha deixado o cristianismo.
O caso colocou em cheque a questão moral da lei de Kant e de Hegel.
A lei poderia ser isenta de interesses? Ela estaria sempre ao lado do bem?
Segundo Arendt (2003), o próprio Eichmann cita Kant em seu depoimento.
Ele alegou ter lido A Crítica à Razão Pura, mas com a solução final teria
deixado de agir segundo os princípios kantianos (que elimina a obediência
cega e coloca o indivíduo como juiz de seus atos, apesar da incorporação do
sentido do dever ao termo moral). Eichmann mostrou-se consciente disso,
mas se conformava dizendo que não era mais senhor dos seus atos e que
era incapaz de mudar qualquer coisa.
Por fim, Eichmann foi condenado em uma audiência histórica que teve
33 sessões. Foram ouvidas mais de cem testemunhas de acusação que
contaram suas histórias. Foi condenado por crimes contra o povo judeu, de
levá-los a destruição física, por provocar assassinatos e determinar que
fossem interrompidas as gestações de inúmeras mulheres judias. Embora a
família tenha feito apelação ao Sr . Ben Zvi (presidente de Israel), foi
enforcado poucos dias após o julgamento final.
O caso ficou famoso na questão moral não somente por se tratar de
uma corruptela do que Kant e Hegel pensavam, mas porque uma virtude - a
obediência- é que o levava a culpa. A obediência cega, como disse Donskis
	
  

	
  
	
  

132	
  

(2014). “ Não são necessários termos clínicos – a insanidade moral – pode
acometer até os saudáveis” (BAUMAN;DONSKIS, 2014, p. 49).
É preciso ampliar o entendimento da banalização do mal. O mundo
seria mais confortável se fossem só os políticos responsáveis pelos feitos
monstruosos à humanidade, relembra Bauman (2014). Não se trata de saber
a origem do mal, tema desde sempre discutido pela religião e filosofia, mas,
como o mal se efetivou no último século. Bauman (ibid) responde que foi por
meio da coerção e da sedução e não por meio da violência, como era de se
esperar. A coerção e a sedução são especialmente provocadas por
instrumentos dos regimes políticos, e se disseminam com a comunicação em
massa.
Bauman e Donskis (2014) lembram que alguns aprendizados da
guerra, como o fato de que quem começa primeiro uma briga pode levar
vantagem e não ser punido, desde que se mantenha nesta posição. Segundo
eles, atualmente, os judeus se valem destas mesmas estratégias e se era de
se esperar que o sofrimento enobrecesse e esclarecesse as ações, percebese que agem além da defesa pura de Israel e nos confrontos com os
palestinos.
Se por um lado a memória destes acontecimentos é de estrema
importância histórica, ela pode ser uma benção e também uma desgraça. As
vítimas esperam uma compensação e ao mesmo tempo é preciso lembrar
que é impossível viver sem esquecer. Graças ao esquecimento é que temos
a chance de uma renovação (NIETZCHE apud BAUMAN, 2014).
A ética da guerra implicava tanto as escolhas dos indivíduos, como as
escolhas das nações. Segundo Morin (2005) entre 1936 e 1937 devia-se lutar
simultaneamente contra o nazismo e o comunismo stalinista, pois as faces
destes regimes já eram conhecidas. Inevitavelmente, as nações que estavam
contra o nazismo estavam indiretamente apoiando o totalitarismo stalinista. A
vitória de Stalingrado foi a maior vitória e, ao mesmo tempo, a maior derrota
da humanidade.
O aprendizado com as guerras não foram locais, eles impactaram o
mundo e deixaram memórias importantes, caracterizaram e marcaram a
modernidade.
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4.2 A modernidade e a pós-modernidade, suas preocupações éticas e
morais
A distinção entre Modernidade e Pós-Modernidade não é trivial. Estes
momentos da história foram impulsionados por movimentos artísticos e
culturais, o modernismo e o pós-modernismo. O pós-modernismo parece se
encaixar melhor como o movimento que representa uma espécie de reação
ao modernismo. Mas, como o sentido do modernismo é também confuso, fica
difícil esclarecer a que se está reagindo. De certo havia uma reação à visão
geralmente tecnocêntrica e racionalista, que acreditava em um progresso
linear e em uma padronização do conhecimento e dos meios produtivos
(HARVEY, 1992).
O projeto da modernidade foi descrito por Habermas e mencionado por
HARVEY (1992) como a perspectiva - cuja base estava no Iluminismo - de
desenvolver uma ciência objetiva e aplicada, com uma moralidade universal
e uma arte autônoma, onde todos trabalham em busca de emancipação e do
enriquecimento. Os pensadores da modernidade estavam cientes de que a
ciência iria promover o controle das forças naturais e compreender o mundo
e o ser, gerando progresso moral e ganho de felicidade ao mundo. Mas as
experiência adquiridas com as guerras mudaram esta ideia e a modernidade
trouxe

uma

complexidade

de

fenômenos:

as

tensões

entre

o

internacionalismo e o nacionalismo, a globalização e a centralização. Mesmo
a arte, como propulsora dos movimentos e do futuro, confundiu os
especialistas, ora era uma arte universal e internacional, ora tinha um sentido
de lugar específico (HARVEY, 1992).
Difícil datar o fim da modernidade e o inicio da pós-modernidade, mas
Harvey traz um marco simbólico, o ano de 1972, quando no campo da
arquitetura, surgiu a preocupação com a vida e construções dos subúrbios e
não mais exclusivamente com as grandes torres nos centros urbanos,
grandes obras, tudo em nome de ambientes urbanos mais satisfatórios para
a vida. Houve uma negação das destruições e construções que
desvalorizavam o passado e os seres humanos. No pós-modernismo se
enfatiza o caos da vida moderna e a impossibilidade de lidar com ele de uma
forma simplesmente racional. Se aceita o efêmero, o fragmentário, o caótico.
Há um fascínio pela produção de informação, o que caracteriza uma
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passagem de uma sociedade pós-industrial para uma outra Era -

a da

informação. A Era da Informação veio a transformar a linguagem e trouxe
uma profunda transformação social, econômica e política (HARVEY, 1992).
Segundo Bauman (2001), a modernidade significa muita coisa e sua
presença pode ser detectada por vários aspectos. Uma característica
marcante é a mudança da relação tempo e espaço. O tempo e o espaço
começam a ser separados na vida prática e entre si, quando, por exemplo, a
distância percorrida começa a depender de tecnologias, de meios artificiais
de transporte, os limites de velocidade são transgredidos. O espaço é
entendido como sólido, como concreto e inerte; o tempo como dinâmico,
ativo. A velocidade é uma medida dos tempos modernos: ela tornou-se a
principal ferramenta de poder e dominação.
A modernidade, do ponto de vista da ética e da moral, foi para
Bauman (2011) um período em que a culpa religiosa foi substituída pela
obediência às regras. Ele caracteriza a presença marcantes das guerras,
mostrando

que

o

ressentimento,

sob

a

face

de

“ordenação”

e

“universalização”, foi usado como máscara da intolerância à alteridade do
outro. O projeto de humanização deste período foi levado para a
desumanidade. A modernidade foi envolvida por estratégias de controle
racional e crescimento das autonomias pessoais e sociais, a caminho do
chamado desenvolvimento. O desenvolvimento dizia respeito ao volume de
produtos consumidos e não à felicidade do cidadão comum. Isso não
emancipou o homem, pelo contrário, de alguma forma o aprisionou. A era
moderna passou a ser conhecida como a era do capitalismo e se não dele,
do totalitarismo. As massas escolheram abraçar valores que de alguma forma
foram reprimidos e que puderam ser transformados pelas experiências
vividas. Assim, a modernidade foi e teve que ser a era da ética.
Mas se a regulamentação foi o lema da era moderna, a
desregulamentação é o da pós-moderna. Bauman (2011, p. 55) esclarece
que na pós-modernidade: “a habilidade para resolver as coisas ao alcance
assume a primazia ante a verdade objetiva e os princípios consistentes. A
inquietação com a capacidade de seguir em frente substitui a preocupação
com os fundamentos; as regras informais acabam com princípios universais”.
Assim, percebe-se que com o fim da Era da Ética (a modernidade), os
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homens ficam mais soltos (já não estão nas linhas de produção) e deparamse com questionamentos do conjunto de princípios éticos, vivendo em uma
selva privada, sem leis. As leis na pós-modernidade parecem estar
desacreditadas, pois o legislar mostrou-se distante da vida fragmentada do
homem, do capitalismo solidificante.
Para o sociólogo, a moralidade pós-moderna está sem a ética. Mas
isso não quer dizer que a moral desapareceu na pós-modernidade. Ele
acredita que sem determinações rígidas, a moral poderá se expandir. Sem
preocupações com uma legislação ética, homens e mulheres estão livres
para assumir sua autonomia moral. Quem sabe, assim, a pós-modernidade
possa se tonar a era da moral. Assim como a modernidade está para a ética,
a pós-modernidade estaria para a moral (BAUMAN, 2011).
Diante disso, ainda nos resta a apreciação de algumas virtudes?
Vázquez (2017) coloca que o termo virtude em nossa época está em desuso.
As virtudes ficaram para os cavaleiros nos tempos de Montaigne.
4.3 A moralidade cega, complexa e com esperança: Bauman, Morin e
Lipovetsky.
Bauman (1925- ), sociólogo, filósofo polonês de família judia, que lutou
na Segunda Guerra Mundial e foi militante de esquerda. Discorre sobre as
questões morais em três de suas obras: Ética Pós-Moderna (1993), Vida em
Fragmentos (1995) e Cegueira Moral (2013).
Em sua primeira obra (Ética Pós-Moderna) coloca como questionável
afirmar que a ética está morta na pós-modernidade ou que ela foi substituída
pela estética. Mas coloca que a ética pós-moderna foi denegrida e
escarnecida como uma das construções tipicamente modernas destinadas ao
descarte.
Lipovetsky (apud Bauman, 2013) corrobora com esta ideia ao afirmar
que vivemos em uma era pós-deontológica 21 , em que fomos libertos da
opressão, das regras e das obrigações absolutas. As pessoas não são
estimuladas a buscarem ideias morais, a cultivar valores morais, a política já
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Deontologia foi o nome dado a teoria do conveniente, um tipo de teoria moral destinada a seguir o prazer e fugir
da dor, termo criado por Jeremy Bentham em 1834. Esta definição difere da de Rosmini que propõem que
deontologia é a ciência normativa que indaga como deve ser o ser perfeito. (ABBAGNANO, 2007)
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não tem mais utopias e os idealistas foram substituídos pelos pragmáticos.
Assim, define-se uma era de um individualismo adulterado e casado com a
intolerância.
Ele tem dúvidas do que a pós-modernidade irá trazer para a questão
da moralidade - se vivemos um crepúsculo ou um renascimento moral. Com
uma visão otimista, sugere que a pós-modernidade se esqueça dos conceitos
morais praticados na modernidade; ou seja, deixe de lado a regulamentação
e normatividade coerciva da prática política ou a prática filosófica de
absolutos universais. Os grandes temas da ética e da prática moral ainda
devem ser discutidos – a sincronização da conduta moral e do bem coletivo,
os direitos humanos, a justiça social - nada disso saiu de moda, mas é
preciso ser abordado de novas formas (BAUMAN, 2013).
Para ele, a condição humana é moral, o que vem antes de qualquer
autoridade dizer o que é certo ou errado. A escolha é do homem e a
responsabilidade moral também: mesmo quando ele não escolhe, está
optando por alguma alternativa moral. Não há uma linha divisória entre o bem
e o mal, o estabelecimento desta linha só é possível no decorrer da ação.
Assim, a vida moral é um percurso de incertezas e estamos sozinhos nisso,
na complexidade das escolhas, que são quase sempre ambivalentes
(BAUMAN, 2011).
A ética atual não trata somente de escolhas, de forma indistinta, em
relação à verdade, à beleza, à utilidade, à virtude ou mesmo à propriedade. O
ser humano viveu grande parte do seu tempo pensando somente em como
agir certo ou errado. Ele dependia somente dos preceitos Divinos e eles não
significavam escolhas, pois fazer o certo, seguindo o modo costumeiro de
vida, significava evitar escolhas, significava viver como de costume. Mas isso
mudou. O afrouxamento das tradições, as mudanças de ordem econômica e
a pluralidade de contextos mutuamente autônomos, ou seja, colocando os
seres humanos em sua individualidade, fez com que o indivíduo tivesse que
fazer escolhas em todo o processo de vida. Nestas escolhas fica claro que o
que antes era vinculado, hoje não é mais: o bom e o belo não têm que ser o
certo e o útil, o bom pode não ser necessariamente bom. Baunam (2013)
coloca aqui a importância da avaliação como elemento moral. Agir
moralmente não é seguir o hábito. A avaliação é parte indispensável da
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escolha; o certo é agora o esteticamente agradável, o economicamente
sensato e o moralmente apropriado, mas tudo dependerá do sentido e do
contexto em que a avaliação será feita.
Bauman entende que de um modo ideal a “…ética é um código de leis
que prescreve o comportamento “universalmente” correto, isto é, para todas
as pessoas em todos os momentos. Trata-se daquele comportamento que
separa o bem do mal para todos, de uma vez por todas.” (BAUMAN, 2011,
p.22, grifo do autor). Assim, ela não é feita por leigos, mas por educadores,
filósofos, legisladores. Mas ele não pensa o mesmo da moral. Para o autor,
os dois conceitos parecem caminhar de forma independente. “Não há causa
nem razão para a moralidade. A necessidade de ser moral, e o significado de
ser moral, não pode ser demonstrado nem logicamente deduzido. Assim, a
moral é tão contingente quanto o resto do ser: ela não tem fundamentos
éticos. “(BAUMAN, 2011, p.31).
Ao longo do tempo a legislação teve um efeito de traduzir a moralidade
a partir da imagem da ética. Se a ética dizia respeito a construção da
fronteira entre o certo e o errado, a moral, pensada no mundo eticamente
administrado, dizia respeito a distinção entre o bem e o mal e a busca pelo
lado do bem.
Bauman

(2013)

entende

que

a

mentalidade

individualista

e

egocentrista dos seres humanos é parte de um processo que se deu na
Idade Moderna. À medida que os homens ficaram sem Deus e foram
perdendo a fé nas religiões tornaram-se individualistas. Os processos
modernos os forçaram a tomar as rédeas de suas vidas e viram suas vidas
fragmentadas. Como Weber já tinha mostrado, a família se separou das
funções do trabalho, fez-se necessário desenvolvermos inúmeras funções. O
vazio, trazido pela distância da religião e a vida moderna, não pôde ser
preenchido pelas regras impostas pela legislação e pelo Estado. O código
moral feito pelo homem moderno e para ele, entendia que a liberdade deveria
ser “cuidada” para que os homens não agissem para o mal. Assim, a
liberdade deveria ser “vigiada” se não pelo individuo, pelo que está fora,
pelos agentes da justiça e pensadores que garantem o melhor juízo, capazes
de mostrar que não compensa fazer o mal. A autonomia do indivíduo e a
heteronomia da administração racional não poderia estar um sem o outro,
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mas as suas existências significavam conflitos, indiscutivelmente. Essa é
uma contradição aporética (que não pode ser superada), é um conflito que
não pode ser resolvido. O conflito entre o melhor ajuste do indivíduo e os
interesses comuns é um marco da modernidade que tentou buscar soluções
via a universalidade e a fundamentação. Para o sociólogo isso não tem sido
possível.
Bauman

(2013)

afirma

que

os

seres

humanos

não

são

“essencialmente” bons ou maus. São ambivalentes e não há regras capazes
de harmonizar esta condição ambivalente dos homens ou anular o impulso
moral. Na melhor das hipóteses, pode-se calar este impulso. Assim, não é
possível garantir a conduta moral. É preciso convivermos sem essas
garantias, pois não há sociedade perfeita, assim como indivíduos perfeitos
não são reais. Outro ponto é a questão dos seres humanos não serem
racionais frente a moral. Não há razão necessária para avaliar o que se
ganha e o que se perde, para agir pelo bem ou pela lógica dos meios e dos
fins. Os seres humanos não são regulares, repetitivos, monótonos e
previsíveis. O que de fato ocorre é que não somos capazes de, em todos os
momentos de vida, avaliarmos racionalmente o que é certo ou errado, o que
é adequado ou não. Por mais que os legisladores sejam competentes em
esclarecer o que é certo ou errado, sempre haverá uma área cinzenta neste
racionalismo, a responsabilidade não está com eles, está com o indivíduo e
na relação do indivíduo com o outro, este é o contexto em que se dá a
consciência moral.
O filósofo trata a moralidade como contraditória, pois acredita que a
maioria das escolhas morais são feitas por impulsos contraditórios e que
vivemos entre ações opostas, onde um impulso moral, se levado ao extremo,
parece levar a um ato imoral. Explica - se ao querer ajudar demais alguém,
pode-se dominá-lo e oprimi-lo. Raramente atos morais podem trazer
completa satisfação no presente, pois se entende que a responsabilidade do
eu moral está na condição passada e futura.
Quando Bauman (ibid) diz que a moralidade não é universalizável, ele
não está querendo dizer que aquilo que é certo em um lugar, pode ser errado
em outro, que a ética diz respeito aos costumes e que, portanto, depende do
tempo e do espaço. A moralidade é não universalizável para ele no sentido
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que nega o que a modernidade quis abarcar: um único código para todos. O
que ocorre é que as regras são heterônomas e vieram a substituir a
autonomia do eu moral. Assim, não se deu a universalização da moral, mas o
silenciamento do impulso moral. Ele explica dizendo que o “processo
civilizador” da modernidade não conseguiu universalizar a moral. Nas
civilizações mais avançadas, e, supostamente, culturalmente avançadas, a
ideia de moralidade universal só pode ser apoiada por impulsos morais inatos
e pré-sociais.
Com isso, Bauman (2013) coloca que responsabilidade moral é a
primeira realidade do eu. No sentido de que só se é moral primeiramente
para o outro, e não com o outro. Scheler, de alguma forma, colocou um ponto
semelhante frente a questão da simpatia, mas a simpatia de Scheler dizia
respeito em sentir com (Mitgefühl) não para e nem em substituição a alguém
(o que seria a empatia). Bauman vê no sentir para o outro, um caminho para
que o eu moral descubra como agir frente às ambivalências morais. Sentir
para significa que a moral precede o comprometimento frente ao
conhecimento, a avaliação, o sofrimento ou a ação frente ao outro. Assim, a
moral não tem nenhuma razão, nenhum motivo. Ele coloca a moral como
algo que antecede o ser, como uma oportunidade de transcendência. “O eu
moral chega ao que lhe é próprio por sua habilidade de ascender acima do
ser …”(BAUMAN, 2013, p. 105). Isso nos remete ao discurso de Hegel, de
Santo Agostinho e de Aristóteles. Mas se a moral não tem nenhuma
fundamentação e se a moralidade não tem antecedentes, ela é a presença
última e não determinada. Se não há fundamento, a moral mostra-se
contrária a razão. Assim, o eu moral deve dar de si, ser para o outro. O que
significa dar de si antes de ser em si, o que parece contrário a natureza.
Na obra Vida em Fragmentos, Bauman (2011) explica que o “para o
outro” tem como primeiro passo o sair da solidão. Ele diferencia a solidão
moral da solidão ética, esta última é a solidão da indiferença, do não
comprometimento. O que ele chama de solidão moral é a solidão dos
imprevisíveis e incontroláveis compromissos e interesses.

O “ser para”,

começa para ele como um ser neutro que se dispõe de forma emocional
(aquele pensamento que não é limitado pelo resultado da mediação e
avaliação) em um engajamento emocional que não avalia, não tem relação
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de poder. Estas emoções não precisam ser de simpatia ou de
companheirismo, menos ainda de empatia, conduzem a um aproximar sem
preconceitos, sem um mapa, em que se assume uma responsabilidade pela
ação com o outro. Esta responsabilidade é primordial e ela antecede o
traçado da linha moral, a conceituação entre o bem e o mal, vem depois dela
e sem regras. O que Bauman chama de cena moral, está na aproximação do
outro. A cena moral mostra uma combinação entre estar aberto e ter
responsabilidade e conhecimento sobre a ação moral. Bauman (ibid) lembra
que responsabilidade pelo outro nunca diz respeito àquilo que queremos
mudar no outro ou que assumirmos como responsabilidade no lugar do outro.
Desta forma, ele conclui:
Amor e ódio, bem e mal, parecem ser ambos moradores legítimos
da casa administrada pela responsabilidade moral. Todas as
operações de responsabilidade praticadas por alguém moral “de
dentro”. A cena moral primordial está semeada de ambivalência.
Qualquer atuação nessa cena visa à redução da ambivalência.
Aquilo a que a atuação corresponde, no entanto, é um interminável
cordão de arranjos entre possibilidades suaves atrativas ou
desinteressantes”(BAUMAN, 2011, p. 95).

A questão se estende e Bauman (2011, 2014) percebe que cada vez
mais os seres humanos não querem assumir a responsabilidade pelo outro,
não querem se engajar no destino e no bem-estar alheio. Isto tem um efeito
de retrocesso, na forma de supressão do impulso moral e de desqualificação
dos sentimentos que levam a moral.
Bauman (2013) entende que a pós-modernidade não mostra o
relativismo da moralidade e nem deve disparar um desarmamento de que
nada podemos fazer no que diz respeito a diversidade de códigos éticos. Ele
lembra que a confusão não irá acabar, ela é a realidade: “… não se pode
derivar o “deve” do “é”; não se pode argumentar com valores partindo dos
fatos. Fatos não são nem bons nem maus, verdadeiros fatos são naturais e
devem permanecer naturais para se manterem verdadeiros: “realidades” não
incluem avaliações”. (BAUMAN, 2013, p.103, grifo do autor). O que ele
conclui é que quer queiramos ou não, os nossos sistemas de regras são
frágeis em um mundo fragmentado.
Bauman (ibid) coloca que os nossos tempos, são tempos de
ambiguidade moral, provenientes de um pluralismo de normas, fortemente
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sentidas, um tempo que nos propicia capacidade de escolhas jamais vividas
antes, mas que nos coloca em um estado de incerteza angustiante.
Em sua última obra sobre o tema, Cegueira Moral, que foi escrita vinte
anos da primeira, Bauman (2014) parece deixar de lado a esperança na
autonomia moral pós-moderna e denomina este momento como um momento
de insensibilidade moral, como se vivêssemos anestesiados frente aos
problemas. Isto ocorre no âmbito individual, como se cada indivíduo fosse um
Eichmann – Pôncio Pilatos (no sentido de não se responsabilizar) que lava as
mãos. Ele entende que os indivíduos estão com uma insensibilidade
orgânica, não sentem a dor da realidade e lembra que a dor é uma atribuição
importante do organismo, pois ela é um alerta para as doenças mais graves.
A ideia de um indivíduo moralmente insensível não considera o bem-estar do
outro. Pouco importa o estado da sociedade, os elos das redes não são
fortes. Este é o debate sobre os elos em comunidades, que o próprio autor
discutiu em outras obras (BAUMAN; 2003, BAUMAN; 2013).
Para Bauman (2014), as relações começam no grupo de dois
indivíduos e este deixa de ser a sementeira da moral e passa a ser um fator
de adiaforização. O termo adiaforização significa as formas de colocar certos
atos, intencionalmente ou não, fora do eixo-moral-imoral, livrando-os de um
julgamento moral. As causas desta “amenização” moral são várias, entre
elas: a racionalidade e a cultura devastadora de massa. Esta amenização diz
respeito ainda a certas coisas que a sociedade fez e justificou, acreditando
que o que foi feito “era necessário” e isso não aconteceu somente durante as
guerras, acontece ainda com as burocracias e com a competição do mercado
capitalista.

Não

quer

dizer

que

estes

atos

adiaforizados

sejam

menosprezados; eles existem, mas são dispensados de consenso, não há
certo ou errado. É como se a consciência moral fosse desarmada.
Edgar Morin (1921-), filósofo e antropólogo francês, conhecido por
trabalhar com o pensamento complexo, escreveu seis volumes intitulados “O
Método. Discorre sobre a ética do sexto do volume do Método de 2004
(ZIEGELMAIER, 2011).
A visão do ser, como elemento complexo, traz às questões éticas uma
certa naturalidade ao lidar com as contradições do tema. Morin confirma as
questões opostas do sujeito solitário e solidário de Bauman e diz que para
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ser sujeito é preciso associar o egoísmo ao altruísmo e que todo o olhar
sobre a ética deve sempre levar em conta a subjetividade do ser. Ele não
distingue assim tão claramente a moral da ética, chama estes aspectos
objetivos e subjetivos do indivíduo de ética e salienta que os aspectos
subjetivos do ser associam-se ao místico, como se o dever viesse de uma
ordem superior à realidade objetiva e derivasse de uma injunção sagrada.
Morin (2005) menciona a presença de uma fé, inerente a um dever
experimentado interiormente, que pode ser expressa em termos de valores.
Ele confere ao conceito uma relação mística, racional e também emocional.
De forma semelhante ao que Bauman chama para o outro, Morin
(2005) entende que o ato moral é um ato necessariamente de religação com
o outro, religação com uma comunidade. Coloca que a moral é de certa
forma natural, pois corresponde à natureza do sujeito e da sociedade. Faz
uma analogia com outros animais, que tanto podem viver em sociedades
rivais quanto em comunitárias; menciona ainda algumas sociedades que
inocularam a ética pela força física e a introjetaram pela submissão psíquica.
Ele coloca que o homem vem aprendendo sobre a consciência moral desde
que, na Antiguidade, começou a ganhar autonomia e teve maior
individualidade. A consciência individual é para ele a consciência intelectual e
moral. Tal consciência surge historicamente do desenvolvimento do que ele
chama de relação individuo - espécie - sociedade. Há um antagonismo e
concorrência nesta relação. Nos tempos modernos, a política nem sempre
obedece a ética e a economia considera a ética nos negócios, seguindo os
imperativos do lucro que levam a exploração de seres humanos. A própria
ciência coloca o conhecimento pelo conhecimento, ou à serviço da economia,
da política e da sociedade, trazendo fins imorais (vide a bomba atômica, as
manipulações genéticas e a possibilidade de controle da vida humana). A
própria arte não se preocupa com atividades edificantes e rejeita qualquer
controle ético. Assim, Morin lembra que todas as atividades precisam de uma
ética profissional, mas que só excepcionalmente carregam uma perspectiva
moral, ou seja, preocupam-se efetivamente com os indivíduos.
Morin (2005) sabe que o processo moderno de tornar o indivíduo cada
vez mais individualizado ocasiona um afastamento das questões relativas ao
espírito, acarretando o que ele chama de privatização da ética. Por exemplo,
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as mulheres conquistaram uma grande autonomia frente ao ato de procriar
podendo utilizar-se de abortos, prevenção e gestação artificial; questões que
independem

da

enfraquecimento

vontade
da

tutela

do
da

Estado.

O

comunidade.

individualismo
O

trouxe

desenvolvimento

o
do

egocentrismo inibe as potencialidades altruístas e solidárias, comuns e
necessárias nas comunidades tradicionais. Assim, a necessidade individual
de amor e a busca da felicidade individual a qualquer custo, transgride a ética
de dois, ou da família ou mesmo do grupo.
Morin (2005) também trata do mal, mas somente ao final de sua obra,
lembrando o trecho de Teeteto: “é impossível que o mal desapareça” e
acredita que é preciso impedir o seu triunfo. Para ele, a noção do mal é
inseparável da subjetividade humana e o mal relaciona-se a separação, já
que o bem é a religação. Eles são princípios dependentes, como o yin e o
yang, a imperfeição é a condição de nossa existência. Lembra que se não
fossem as forças fracas da vida lutarem por meio de mil modos de religação,
assumindo novas formas, juntando-se a novas células, átomos, a vida não
teria se espalhado. O mal da morte é usado para o bem da vida; assim, o
bem e o mal coexistem e se fazem necessários.
Deus está ausente e a lei foi dessacralizada; o próprio Superego social
está ausente em alguns casos. A responsabilidade perdeu o sentido, a
solidariedade também enfraqueceu. A crise ética que Morin (2005) narra não
é diferente da descrita por Bauman. Ele vincula tal crise a uma crise geral dos
fundamentos da certeza, uma crise do próprio conhecimento. Um dos indícios
desta crise diz respeito aos valores. Os valores individuais são indicativos de
que falta uma referência válida para todos. Os valores ocupam para ele o
lugar vazio deixado pelos fundamentos que seriam a referência de uma ética
autossuficiente.
A ética na pós-modernidade está em declínio para Morin (2005):
As fontes da ética quase não irrigam mais; a fonte individual é
asfixiada pelo egocentrismo, a fonte comunitária é desidratada pela
degradação da solidariedade; a fonte social é alterada pela
compartimentação, burocratização, atomização da realidade social
e, além disso, é atingida por diversos tipos de corrupção: a fonte
bioantropológica é enfraquecida pelo primado do indivíduo sobre a
espécie. (MORIN, 2005, p. 28)
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Morin (2005) coloca como solução a religação, mas esta só pode

existir frente a desordem. Ele mostra que a matéria organizada no universo é
rara (4% do cosmos), nossa consciência é frágil e minoritária frente ao todo
do cosmos. Se entendemos que junto da morte há o renascimento, é possível
mudarmos de patamar na dialógica da criação-destruição: na ordem,
desordem, interações e organização. Assim, o religar significa as interações
em busca de uma organização. Assim, Morin define a ética como sendo:
A ética, é para os indivíduos autônomos e responsáveis, a
expressão do imperativo da religação. Todo ato ético, vale repetir, é,
na realidade, um ato de religação, com o outro, com os seus, com a
comunidade, com a humanidade e, em última instância, inserção na
religação cósmica. (MORIN, 2005, p.36)

Morin (ibid) traz a questão ética, não só a vontade de se religar, mas
também a necessidade de se pensar corretamente. A questão do desvio
ético, ligado ao erro, vem para ele por um insuficiente senso crítico e de uma
dificuldade em obter conhecimento pertinente sobre o tema. Somos levados
por um processo interior de auto cegueira e formamos mentiras para nós
mesmos, aí mora o perigo. Devemos ter cuidado com a memória e os
esquecimentos seletivos, em rejeitar o que é desagradável e selecionar o que
é bom. Não somos capazes de uma consciência total. A própria sinceridade é
problemática, pois não exclui a mentira para si mesmo. Para ele, as
dificuldades de autoconhecimento e autoanálise crítica dificultam a lucidez
ética.
O mundo é repleto de contradições éticas, não somente pelos
indivíduos que agem, mas pelo meio que a ação ética acontece. Ao
defendermos algum parente próximo podemos estar sendo contrários às
regras da comunidade que vivemos. É preciso lidarmos com estas
contradições, com as incertezas éticas. A imprevisibilidade se dá pelos limites
da própria previsibilidade, é impossível sabermos a totalidade de nossos
atos, é preciso reconhecer e refletir sobre as consequências deles. Outro
aspecto, levantado frente a ação, é o antagonismo diante do risco e da
precaução, agir de mais ou de menos. A audácia e a ousadia podem ser um
efeito da ignorância e a reflexão da indecisão. Frente à lógica dos meios e
fins, a incerteza é ainda maior. A vontade da eficácia, neste caso, pode
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corromper a finalidade moral.

É possível ainda aceitar um pequeno mal

frente a visão de um mal maior pela frente, na perspectiva de longo prazo. Há
ainda uma imprevisibilidade maior quando os seres humanos estão sobre
pressão, em situações como as de guerra, onde os princípios morais foram
esquecidos e as escolhas reduzidas (MORIN, 2005).
Morin (2005), de forma semelhante à ambivalência moral de Bauman,
mostra que os imperativos éticos são muitas vezes contrários e que assim
como o pensamento complexo, a ética não escapa do problema das
contradições. Este conflito inerente e profundo da ética vem das três
instâncias por ele indicadas: a espécie, o indivíduo e a sociedade. Isto nos
coloca com um dever egocêntrico (do indivíduo), geocêntrico (da prole, do
clã, da família) e um dever sociocêntrico (da sociedade em que vivemos).
Estes deveres são complementares, mas podem ser antagônicos
Pensar em ética para Morin (2005) significa pensar de forma complexa
e nos auxilia a lidar com as incertezas, a complexidade do ambiente da ação
ética, os limites do pensamento estrategista, o antagonismo, as ilusões da
alma humana e a lidar com a tríade: a auto-ética, a antropoética e a sócioética. Assim, o melhor que podemos fazer diante desta complexidade é
trabalharmos para pensar bem, adquirirmos condições de análise da ação
moral. Ele esclarece que para pensarmos bem é preciso: religar-se ao outro,
mostrar-se

aberto

(sem

pré-conceitos),

analisar

o

todo

(buscar

o

conhecimento polidisciplinar e multidisciplinar), ter um método para lidar
com

o

complexo,

saber

distinguir

e

religar

(avaliar

e

ligar-se

emocionalmente), ser capaz de superar o reducionismo e ver o holismo
relacionando às partes e ao todo, reconhecer os contextos em que a ação
moral está inserida (a ecologia moral), considerar o passado, o presente e o
futuro, separar o urgente do essencial, entre outras coisas. O ente moral,
para Morin (2005) não é simplesmente um super homen, mas aquele que se
dá conta da complexidade da questão moral e que trabalha de forma reflexiva
e árdua pelo todo moral.
Gilles Lipovetsky (1944-), filósofo francês, trata das virtudes e da
questão moral em muitas de suas obras, sobretudo na Sociedade Pósmoralista (1992), Os tempos Hipermodernos (2004) e a Felicidade Paradoxal
(2006) .
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Na sociedade pós22- moralista, Lipovetsky (2009) expõe uma análise

semelhante a de Bauman (2013; 2014) e Morin (2005), entendendo que a
pós-modernidade sofre uma desmoralização, uma época em que a ética está
nas trevas. O título da obra em francês é Le crepúscule du devoir, o que
parece mostrar mais do que realmente trata a obra. A palavra moralismo aqui
está associada à regra que não deu certo, ou seja, à ética, não à moral do
indivíduo. Esta designação tem o sentido do dever debilitado, uma época em
que a noção de sacrifício pessoal perdeu sua justificação social, em que a
moral não é devota a um fim superior e onde os direitos subjetivos
preponderam sobre os mandamentos imperativos. As lições de moral são
esquecidas pela vontade de uma vida melhor e do banal passatempo das
mídias, em que as lições de moral são encobertas pelo fulgor de uma vida
melhor. É uma sociedade do pós-dever; o mal é espetáculo atraente, onde os
vícios ainda são censurados, onde o heroísmo perdeu a importância. O dever
vem com um cunho negativo – “não faça isso”, ao invés de “você é obrigado
a fazer aquilo”.
Segundo Lipovetsky (ibid), o grande responsável por este desmantelo
do dever foi a civilização do bem-estar consumista, que não tem mais freios
para o desejo; pelo contrário, quer levá-lo ao seu máximo. Neste sentido, o
ser é aquilo que deseja, o que causa o culto a si próprio, a exaltação do
corpo e a valorização do conforto. Não se precisa de muito para ser feliz, é só
querer. A cultura da felicidade nos exime da culpa da introspecção subjetiva,
que normalmente desencadeia uma dinâmica geradora de ansiedade, pois
está sempre se buscando o futuro feliz, a aparência ideal. Para o pensador, o
indivíduo fica dividido em duas tendências: uma do culto ao corpo, da
felicidade imediata, do prazer consumista, sexual e a outra uma tendência de
racionalizar, do profissionalismo, da busca da perfeição em saúde, higiene e
beleza. Isto é o que ele chama de hedonismo dual: desenfreado,
irresponsável para as novas minorias de massa e prudente e integrado para
as maiorias silenciosas.
Lipovetsky (2009) entende que o pós-dever é uma tendência
dominante, mas não deixa de observar o surgimento de movimentos opostos,
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O termo parece acompanhar a extensão familia lexical do que intitulamos como pós , segundo o próprio autor.
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humanitários, ações moralistas contra o aborto e a pornografia, por exemplo.
Há espíritos virtuosos, mas estes deixam de ser preponderantes. Ele explica
que é como se nós medíssemos o que devemos fazer. Não há um dever
absoluto e isso é tanto verdade que o moralismo, no seu uso social, ficou
equiparado ao terrorismo e à barbárie.
Ele deixa claro que isso não significa que a era pós-moralista deva
retomar os devaneios de um dever marxista ou a uma reinvenção da ética. O
autor vê, assim como Baunam, uma responsabilidade maior na moral do
indivíduo. Mas como um sistema, que oferece a legitimidade aos deveres de
cada um, está desacreditado, é difícil entender a moral individual. Ele vê, que
acabamos refutando os princípios kantianos e que acabamos até mesmo
contraindo responsabilidades morais frente aos outros, mas não em relação a
nós mesmos.
Diferentemente de Bauman, Lipovetsky (2011a) entende que nos
tempos de hoje nem todos os valores foram perdidos. Nem tudo está se
esvaindo. Ele observa que nem todo patrimônio ético-político foi aniquilado (a
exemplo dos protestos, compromissos éticos e novas regras dos direitos
humanos). Nem tudo se resume ao dinheiro e a eficiência , se tratam de
tempos hipermodernos. Ele vê amor, vê indignação às barbáries e vê ainda
exigências de se moralizar as trocas econômicas, a política e a mídia.
Nem todos, nem todos os referencias de sentido foram pelos ares; a
hipermodernidade não é “sempre mais desempenho instrumental, e
portanto, sempre menos valores que tenham força de obrigação”; ela
é sim uma espiral técnico mercantil que se liga ao reforço unanimista
do tronco comum dos valores humanistas democráticos.
(LIPOVETSKY, 2011a, p. 99-100, grifo do autor).

O que define este momento, segundo ele, não é a autocrítica dos
saberes e das instituições modernas, mas é também a memória revisitada,
como uma remobilização das crenças tradicionais, uma hibridização
individualista do presente e do passado, como um rearranjar destas
tradições, no intuito de manter a soberania de cada um.
Lipovetsky (2008) relata com bons e metafóricos adjetivos o
comportamento nos dias atuais onde estamos em busca da felicidade em
pequenos termos, mas ela nos parece cada vez mais distante. O paraíso não
está mais no outro mundo, está neste aqui e depende do progresso da lei e
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das condições materiais da existência. O humanidade não aceita sofrer
passivamente, mas quer o ideal de felicidade no conforto, nos prazeres.
O ideal de curtir a vida começou, segundo ele, com a contracultura no
fim dos anos 1960- predominantemente contestadora, repudiava a autoridade
e não aceitava mais guerras. O homem descobriu o espírito dos prazeres
sem restrições, da superabundância do ser, da subversão das instituições
burguesas em nome de uma vida intensa e espontânea. Para ele, o homem
daquela época, assim como o de agora, fez explodir o espírito Dionisíaco,
libertou-se da prisão do eu e livrou-se das dores da individuação
(LIPOVETSKY, 2008).
Com o tempo, a transgressão, a revolução sexual sairam de moda e
surgiu um novo Zeitgeist, que manteve a diversão e o prazer daquela época.
O princípio do prazer se manifesta em todo o momento, no consumo diário,
na moda, no lazer. Lipovetsky (2008) ilustra como o prazer veio junto com a
pós-modernidade: a cidade industrial passou a ser redesenhada, a praça
pública foi liberada dos veículos e voltou aos transeuntes, as regiões
portuárias passaram a se tornar centros de cultura, há shoppings, galerias e
cafés por toda a parte. Não é só fora da casa, dentro de casa a mídia (TV,
internet, rádio) “rouba” mais da metade do tempo livre do indivíduo. As casas,
símbolo de conforto e segurança, estão cada vez maiores e fora dos centros
urbanos, abarrotadas de eletrodomésticos úteis e prazerosos. Os produtos
tecnológicos com design ovalados e circulares falam com as emoções.
Lipovetsky (2008, p.220) afirma: “Já não se trata apenas de ser mais rápido,
de libertar o corpo das sujeições, de dotar as moradias de um equipamento
sanitário, mas de promover dispositivos que proporcionem prazeres
sensitivos e emocionais”. O conforto que o sociólogo menciona não diz
respeito somente à casa, é um conforto ajudado pela abundância
informacional, pelas interações virtuais, acessibilidade ilimitada, vida
ilimitada. O que se traduz disto é uma busca por uma melhor qualidade de
vida, as “coisas” melhores e a uma vida melhor. A qualidade, neste caso, não
substituiu a quantidade, o melhor também é mais: esta é a sociedade do
hiperconsumo, da instantaneidade e das lógicas hiperbólicas de Lipovetsky
(2008).
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Bauman (2013) critica Lipovetsky ao mostrar que ele acredita ser

possível compreender sobre a moral observando-se comportamentos e
tendências comportamentais. Ele afirma que isso seria impossível. Viver em
uma era em que só existe o ser e não o dever. Não se pode achar que algo
está certo só por existir; assim como não se pode pensar que aquilo que o
homem faz não é nada mais do que ele pensa que faz ou conta que fez.
A figura seguinte (figura 7) ilustra o pensamento no que diz respeito à
ética e à moral da metade do século XX até os dias de hoje, resumindo a
contribuição dos principais autores discutidos neste capítulo.
	
  

	
  

	
  
	
  

Figura 7: Mapa 4 - A moral e a ética – modernidade e pós-modernidade.

Fonte: A autora, 2017.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A ÉTICA NO CIBERESPAÇO.
MAPA - PROPOSTA BASEADA NO MODELO WEBERIANO

5.1 A ética no ciberespaço – o devir autoregulamentado
Bauman (2014; 2013), Morin (2005) e Lipovetsky (2009) já mostraram
que a ética de nossos dias está despedaçada e as escolhas entre o certo e o
errado parecem estar a cargo do individuo moral.
O ciberespaço e a pós-modernidade, como Bauman (2014) descreveu,
não são universais, no sentido da universalidade do Iluminismo. A
universalidade coloca as prescrições éticas sob a responsabilidade dos
indivíduos e dá aos legisladores a tarefa de criar um único código para
legislar um território. O ciberespaço tem inúmeros territórios, inúmeras tribos
e culturas distintas; suas variações não tem língua ou país, tem múltiplas
identidades.
A prática moral parece apoiar-se na crença de que é possível um
código ético não ambivalente e não aporético, mas Bauman (2014) lembrou
que isso não existe. A lei não deu certo, pois não aliviou ou melhorou a
condição humana. De tal modo que não existe um código ético, universal e
inabalável, uma moralidade não aporética e não ambivalente, uma ética
universal e objetivamente fundamentada.
Qual o sentido em adicionarmos regras ao ciberespaço? Seria
possível tornarmos o ciberespaço um local heterônomo, sendo que ele é
naturalmente autônomo? As regras parecem claras: não deve haver regras.
As comunidades, os grupos e o ser moral são incumbidos de criar seus
próprios códigos. A legislação e o direito, possivelmente, chegarão neste
ambiente com a mesma letargia que chegam na sociedade, sobretudo,
quando se trata do Brasil.
No país, existe um esforço do Comitê Gestor da Internet do Brasil
(CGI) e de seu núcleo, o NIC (Núcleo de Informação e Coordenação do ponto
br) para criar boas práticas na web, explicando os riscos de ataque
cibernéticos e oferecendo dicas de como garantir a segurança digital (NIC,
2012). Entretanto, a lei e a punição encontram-se fora deste ambiente. O país
conta com o Marco Civil da Internet publicado somente em 2014, (Lei
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12.965/2014), a Lei 12.737/ 2012, que tipificou três delitos específicos:
invasão de dispositivos informáticos alheios, interrupção de serviço telefônico
e falsificação de cartões; além do decreto n. 7.962/2013 que traz garantias
aos consumidores que compram produtos pela internet.
O marco regulatório estabelece princípios que visam garantir os
direitos e deveres de quem está na internet, uma grande constituição da
Internet. Menciona questões de ordem geral, baseadas na Declaração
Universal dos Direitos Humanos. Visa promover o bem da coletividade,
estimular a cidadania, educação, cultura e garantir que a internet seja de
livre acesso para todos, com liberdade de expressão e direito a manifestação
do pensamento. O marco pretende garantir a privacidade e proteger dados
pessoais em sites de compra. Ele ainda está calcado no que chamam de
Princípio da Neutralidade da Rede, que assegura uma tecnologia de
informação livre e aberta durante todo o processo de transmissão e também
oferece garantias na velocidade da mesma, independentemente do tipo de
serviço utilizado pelo usuário (BRASIL, 2014).
Vale observar que a lei traz regras sobretudo para as empresas
provedoras de acesso ou aquelas que comercializam seus produtos na
internet e garantem direitos de expressão para os usuários, de forma a
assegurar os do governo também. Não há código de conduta aos usuários ou
regras que interfiram na liberdade de expressão que já tinha sido
estabelecida pela Declaração Conjunta pela Liberdade de Expressão e
Internet de 2011, assinada pela ONU (Organização das Nações Unidas) e
OEA (Organização dos Estados Americanos) entre outras entidades
internacionais (ARTIGO 19, 2017).
Desta forma, o monitoramento de ações livres, mas que podem ferir ou
lesar terceiros, é realizado por algumas agências governamentais e por
algumas organizações não governamentais e sem fins lucrativos, cujo
objetivo é gerir e monitorar conteúdos indesejáveis, estimulando a denúncia
de links criminosos ou de ações que atentem contra os direitos humanos. O
governo Federal e os Tribunais de Justiça do país, segundo relata o Google,
fazem inúmeros pedidos de remoção de conteúdo, especialmente no que diz
respeito à difamação. (ARTIGO 19, 2017).
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Conteúdos são removidos considerando as políticas de privacidade de

cada plataforma. Neste caso a orientação ética, as regras e as leis estão nas
empresas de serviços ou mesmo nos mediadores de fóruns e blogs; os
analistas das empresas são os juízes em um primeiro momento.
Mas a liberdade de expressão nem sempre é garantida, sem que a lei
exista. Infelizmente, ativistas, jornalistas e cidadãos que publicam conteúdos
de denúncia em seus sites e blogs, acabam sofrendo retaliações fora da
internet, alguns ameaçados, outros assassinados, como mostra o estudo do
Artigo 19 (2017).
De fato, é preciso o entendimento de que a primeira lei específica para
crimes cibernéticos foi publicada vinte anos depois da presença da web em
nossas vidas. Sinal de que a Legislação e o Direito não acompanham a
velocidade das inovações e das demandas sociais e éticas do ciberespaço e
que, por mais que percebamos a presença do virtual na sociedade, ele, para
a Justiça, é só mais um meio de efetivar a lei. Os departamentos de crimes
cibernéticos começaram a surgir, mas são pequenos e pouco equipados.
Fora do país, as discussões já estão em outro patamar. Nos EUA, há
um instituto que discute a ética frente a sistemas autônomos e inteligentes, o
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), com um comitê de
discussões sobre a ética composto por pensadores dos seis continentes,
professores, profissionais da indústria, membros da sociedade e do governo.
Como resultado dos encontros, são divulgados relatórios que tratam das
questões éticas frente a temas que estão surgindo em nossas vidas
cibernéticas. Os relatórios tratam da ética frente à disponibilidade de
informações para os humanos quando as máquinas autônomas estiverem
entre nós e como devemos proceder frente à inteligência artificial, à
superinteligência artificial, à afetividade de computadores e as realidades
mistas. Este último tópico, por exemplo, visa garantir a integridade dos
indivíduos que passam a conviver com a realidade virtual em seu dia a dia,
em como lidar com sistemas integrados ao corpo ou relacionar-se com robôs
(IEEE, 2017).
A ética do ciberespaço tem se mostrado um item que deve estar na
agenda da humanidade, não simplesmente das nações. É um dos aspectos
talvez mais críticos que enfrentaremos no futuro com as máquinas. Esta
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realidade não está longe; os robôs já estão entre nós. Se as máquinas
aprenderão conosco, elas irão aprender as coisas boas e más? Estar à frente
nesta discussão é de fundamental importância para não criarmos máquinas
para o mal, como mostram os filmes de ficção científica.
O Marco Civil da Internet manteve a garantia de liberdade, criando
mecanismos de proteção e privacidade dos usuários, especialmente frente as
empresas que comercializam e oferecem serviços. Deixando nas mãos de
cada um as escolhas do que fazer ou não fazer diante da rede. Se a ética
está aberta, cabe ao indivíduo agir moralmente. Deste modo, a educação
para a consciência moral, especificamente para o ciberespaço, pode ajudar.
Os educadores não devem simplesmente tirar os celulares de seus alunos e
acreditar que os estão educando ao fazer isso. É preciso fazê-los
compreender as consequências da liberdade cibernética, sem proibir,
instigar o medo, o ódio, mas debater sobre o que é prazer e o que é
realidade, sobre o bom e o ruim.
Se fora do ciberespaço a ética parece despedaçada, nele as regras
inexistem, chegam tarde e estão confinadas às comunidades e às empresas.
Não é possível garantir a liberdade, a segurança, a democracia, a justiça.
Como Bauman (2014) mencionou, estamos a cargo da moral individual. Os
indivíduos vão soltos pelo ciberespaço. A escola não acompanha a
transitoriedade da tecnologia, a religião - pulverizada em tantas crenças parece não poder ajudar. Qual sacrifício consegue competir com as
aspirações imediatas, a paixão pelo ego e a felicidade intimista e materialista,
como lembrou Lipovetsky (2009)? Para quem fica a discussão da moral no
ciberespaço? A família de tantas configurações? A moral está nas mãos do
homo cyber.

5.2 A importância do binômio liberdade–segurança no ciberespaço, a
disposição moral no ciberespaço
	
  
Bauman (2014) lembra que o medo se tornou parte da cultura popular
moderna, tanto presente na mídia sensacionalista, como motivado pelas
incertezas e inseguranças. Em todas as épocas existiram razões para o
medo: a ignorância, a impotência frente ao que poderia nos acontecer e a
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possibilidade de humilhação frente aos outros. Mencionando Freud, lembra
que para tratarmos o medo não é necessário somente segurança, é preciso
lidarmos com a liberdade. A liberdade de agir de acordo com nossos desejos,
impulsos e inclinações, bem como as restrições impostas por motivos de
segurança, são necessárias para uma vida satisfatória, suportável e
sustentável. Segurança sem liberdade é escravidão, e liberdade sem
segurança significa caos e desorientação. Estes valores são mutuamente
inconciliáveis, segundo ele.
O ciberespaço exibe características ímpares sobre estes dois
aspectos: é um espaço conceitualmente livre, feito com códigos livres,
democrático e de fácil acesso, em princípio, a todas as classes, culturas e
etnias. Se isso é verdade, a liberdade parece estar ainda mais “garantida”
dentro do ciberespaço do que fora dele. Uma vez neste ambiente, podemos
ser quem somos, ser quem quisermos ser, criarmos novas identidades. As
máscaras tornam este ambiente libertador; a interface em si mostra-se um
palco para os artistas anônimos tornarem-se famosos mundialmente. As
manifestações individuais e coletivas podem ser exibidas com poucos
recursos, a mídia foi libertada.
A segurança, como Bauman (2014) menciona, é inversamente
proporcional à liberdade; quanto mais livres, menos seguros nos sentimos.
Esta equação talvez tenha algum fator a mais no ciberespaço. Se por um
lado o estudo de Chakravorti e Chaturvedi (2017) mostra que os empresários
têm fortes receios de ataques cibernéticos, por outro, mães preferem deixar
seus filhos sob a luz dos tablets e games a saírem de seus lares. Não há
dúvida que há riscos na virtualidade e fora dela, mas estes riscos são de
ordem e qualidade diferentes. A sensação é de que os objetos que nos ligam
ao ciberespaço promovem a felicidade plena, trazem conforto e asseguram
um estar conectado libertador e protetor.
Assim, o entendimento da relação entre estes dois valores em especial
podem indicar diferenças entre aspectos vivenciados pela virtualidade e pelo
mundo fora dela.
Há

tantos

outros

valores

morais,

virtudes

e

desvirtudes

no

ciberespaço. As disposições relacionais que se configuram nas redes ditam
novas regras em um espaço desregrado, introduzem novos hábitos culturais
	
  

	
  
	
  

156	
  

em um oceano simbólico que está sendo formado. Se Nietzsche observasse
os valores de nosso tempo, ele sentiria falta de valores, falta de ícones
salvadores. Talvez ele observasse a mesma imoralidade que via na
sociedade de seu tempo, mas não falaria em niilismo, pois o ciberespaço é o
oposto ao nada.
O que já é possível observar no ciberespaço, como foi discutido no
Capítulo 1, não se resume aos valores pós-modernos: o hedonismo, o
individualismo, a valorização do prazer sexual, a liberdade dos sexos, a
liberdade em si. O ciberespaço tem sua autonomia no que diz respeito ao
crescimento de novos valores e a sua própria ética. A liberdade é mais livre,
a vida pode ser menos ou mais vigiada que no mundo atual. A rede cria uma
mídia livre, aberta para valores como a desinibição e a inibição, a valorização
da multiplicidade, das singularidades, da transparência. Mas é preciso
atentar-se às inverdades, atentar-se à potencialidade deturpadora que a rede
pode oferecer.
A compreensão do desenvolvimento do conceito da moral, da
disposição da ética no ciberespaço, bem como a identificação de
comportamento de jovens e adultos, auxiliam a compreensão das práticas
morais e éticas deste universo. Os modelos de valores que conhecemos e
praticamos estão voltados aos valores universais, ou dizem respeito a valores
locais. Os estudos dos valores na atualidade são na sua maioria numéricos, é
preciso compreender qualitativamente o que é próprio e original deste
espaço.
5.3 Sugestão de um modelo observacional de valores: o modelo
weberiano
Depois do entendimento teórico sobre a moralidade e a ética, este
capítulo propõe um modelo de observação qualitativa dos valores no
ciberespaço. A percepção de que os dilemas de nossa época são parecidos
com os de outra e de que os valores não mudaram foi mencionada por
Lipovetsky (2009). O autor certamente se referia à moralidade de forma
ampla. Cada época, cada espaço, cada comunidade ou cultura carregam
seus próprios valores morais, alguns assumem cores mais vívidas outros
menos.
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Existem virtudes impensadas nos dias de hoje e virtudes que não

seriam compreendidas em outras épocas. Como exemplo, a castidade ou a
abstinência, hoje em dia, poderiam ser talvez encontradas em grupos
religiosos menores. Mas, mesmo valores como a magnificência, a
observância e a temperança, mencionada por Aristóteles e São Tomás, estão
distantes de nossa época. O comprometimento, o envolvimento, o ser
verdadeiro na essência clássica, também desapareceu com os valores pósmodernos.
A observação da ação moral e dos valores humanos em um ambiente
não estável, permeável e humanamente vivo, diz respeito a fazermos menos
suposições frente as diferenças entre o virtual e o não virtual e mais
levantamentos socioculturais do ciberespaço, compreendendo a cibercultura
e suas subculturas, as comunidades, os grupos e seus elos. É preciso
compreendermos a dinâmica dos totens e tabus cibernéticos e seus impactos
no reflorescimento ou esmorecimento de valores. Neste sentido, o modelo
proposto é um modelo a ser aplicado na observação sócio cibernética, em
estudos etnográficos no sentido de trazer entendimento para os valores
morais. Aqui estão os parâmetros que podem nos orientar a questões ou
observações destes traços culturais.
Adotou-se uma ampla lista de valores, elaborados no desenvolvimento
teórico, de Aristóteles até Lipovetsky; adicionou-se ao modelo a ênfase do
ciberespaço, as virtudes próprias do que se pode observar no ciberespaço.
Além disso, adotou-se a importância do ser em três momentos: o ser para si,
na relação com o outro e na sua relação com os grupos. Nas redes virtuais,
observa-se o aumento das possibilidades de relacionamento com os grupos,
os desconhecidos; evidentemente que valores como os do senso de
coletividade e compartilhamento devem ser adicionados aqui. Mas, é de
grande importância entendermos como os processos do eu, que definem os
aspectos morais internos e as decisões do eu moral, estão sendo
processados no ciberespaço. É aqui que a reflexão da moral kantiana, no que
diz respeito a toda subjetividade do ser, se faz importante. Será que este
indivíduo sabe o que é agir moralmente? Sabe identificar as difíceis decisões
morais a que é submetido rotineiramente na internet? O ser moral pode ser
mais reflexivo frente as formas assíncronas de comunicação, ou ele é
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completamente levado pelo dinamismo das situações e nada tem a fazer
conscientemente frente às escolhas morais? A compreensão dos valores
individuais podem ajudar na compreensão da consciência moral do homo
cyber.
Além do entendimento da moral individual, estudado pela psicologia, o
estudo do EU-OUTRO, como observou Bauman (2014) e Morin (2005) em
suas obras, é a base do exercício moral e ético. Nestas relações, há muito a
entender: os vínculos, as expectativas, a consciência do dar e receber; onde
valores como o amor, o respeito, a abertura, a coragem e a paciência podem
ser compreendidos. Além disto, a ética hegeliana se faz presente nas
relações em pares, na família. Existem deveres próprios das redes,
obrigações, são devidas satisfações aos membros dos grupos?
Por último, na relação do EU com o OUTRO distante, quais são os
valores sociais? O que se espera do relacionamento do eu moral social? O
homo cyber cumpre com estas expectativas?
No intuito de realizar observações adequadas sobre a questão moral
confiada ao sujeito cibernético, sugere-se observar as mais diversas
dimensões da moral explicitadas no modelo a seguir. Escolheu-se o modelo
do tipo ideal, um instrumento para análise sociológica elaborado por Weber
para a percepção de fenômenos sociais. Este modelo baseia-se na
construção, pelo pesquisador, de tipologias puras, destituídas de caráter
avaliativo, que sirvam como um recurso analítico baseado em conceitos. O
tipo ideal construído não pretende corresponder à realidade, mas somente
contribuir para sua compreensão a partir de uma abordagem racional feita a
partir da comparação dos elementos ou atributos selecionados previamente,
baseados nas escolhas pessoais do pesquisador, como objeto de pesquisa.
Trata-se, assim, de uma construção teórica abstrata com base na realidadeindução, servindo como um “guia” para apreciação de fenômenos que
ocorrem na realidade, um esquema mental construído pelo pesquisador para
definir certos objetos de investigação. O ideal significa, apenas, pertencente
ao campo das ideias. Não se descobre um tipo ideal, se constrói. O tipo ideal
nunca será a expressão completa da realidade, a tradução exatamente
correta do objeto pesquisado. O tipo ideal tem como objetivo buscar o
específico, o particular e não o geral, o universal. Ele se baseia na busca
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pelas singularidades do objeto pesquisado (WEBER, 2001). O modelo é
formado por duas partes: à esquerda estão as questões relevantes sobre os
aspectos teóricos da moral e da ética mencionadas no levantamento teórico;
o eu moral kantiano, a completude da ação moral, a consciência moral, a
educação. À direita, uma lista completa dos valores morais para o
ciberespaço. No desenvolvimento do modelo, procurou-se os valores
descritos pelos modernistas, adaptando-os às virtudes seculares. O modelo
procura traduzir as características das redes e agrupa os valores em três
tipos: os valores mais intrínsecos ao sujeito (ser), os valores ligados ao
relacionamento com os outros (agir para o outro) e os valores comuns aos
grupos, comunidades e a sociedade (AGIR no grupo), como ilustra, a seguir,
a figura 8.
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Figura 8: Mapa 5 - Modelo weberiano para análise qualitativa dos valores no ciberespaço.

Fonte: A autora, 2017.
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5.4 Considerações finais
A compreensão de alguns pensadores à respeito da moral e da ética
trouxe ao estudo uma visão histórica fundamental para posicionar a questão
em cada época e atualizá-la. A Filosofia tomou a dúvida da moralidade com
toda força, mas as contribuições das outras ciências não foram menores. A
importância da visão dos clássicos: Platão, Aristóteles, Epícuro, é tamanha
que são citados há séculos entre nós. Eles colocaram os questionamentos,
aprofundaram a essência dos conceitos, mas viviam em uma sociedade de
diferenças, escravocrata, onde o bom relacionava-se ao nobre. Esta ideia
continuou assim e só mudou com o olhar das religiões, em especial do
catolicismo, que incorporou o pobre ao reino de Deus. Os ideais iluministas
também foram relevantes frente às desigualdades e foi no Iluminismo que o
foco da ciência se volta para a questão da moralidade. O conceito de moral,
como conhecemos hoje, vem dos imperativos e das máximas kantianas.
Hegel acrescentou o conceito de ética, frente aos valores objetivos dispostos
na sociedade, esclarecendo como as boas regras de conduta devem
conversar com a moral do indivíduo. Freud admitiu que as causas das nossas
destemperanças estão sobretudo no ego e nas paixões. Ele compreendeu
que a paixão não é uma desvirtude, é natural ao homem. O próprio Freud foi
quem relacionou a questão às temáticas culturais, aos tabus e às crenças de
cada povo. O conceito ganhou peso com a visão de Marx, Weber e
Durkheim, que incorporaram os ideais sociais, políticos e econômicos da vida
urbana, os debates ideológicos e do capitalismo do final do século XIX.
Nietzsche desconstruiu a moral religiosa de um Cristo salvador e do sacrifício
terreno; desconstruiu os ideais de beleza dos clássicos e denominou de
bestas loiras os insurgentes antissemitas alemães. A moral chega ao que
chamamos de modernidade desacreditada por Nietzsche. Os modelos da
moral clássica kantiana, hegeliana e weberiana são postos à prova e
reprovados por Adorno, por Arendt e Popper. Não obstante, os pensadores
da pós-modernidade deixaram a ética sem dono e a moral sob a custódia dos
indivíduos. Indivíduos pós-modernos, que vivem para si, foram alfabetizados
pela cultura de massa e pouco se questionam sobre o certo ou o errado. A
ética ficou desacreditada, perdeu a ligação com Deus. Não é mais preciso
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fazer sacrifícios. Os ideais de felicidade passam longe das nobres virtudes. A
descrença torna-se generalizada: a política não tem mais ideais, os governos
permanecem sem credibilidade, a economia que gera felicidade e
desigualdade já não é suficiente para preencher o vazio moral.
Como Lipovesky lembrou, a sociedade do pós-dever nos afasta da boa
e velha moral (2009, p. xxviii): “Por aí não se deve entender nenhuma ruptura
com as leis do decágono, nenhuma forma de reinvenção dos valores morais;
em sua essência eles continuam os mesmos há séculos e milênios”. Ele
parece estar certo, nada parece ter mudado tanto assim. Somos mais livres,
mais individualistas, mais despreocupados com a moral, mas os dilemas
ainda são os mesmos, a indignação de Montaigne e Nietzsche está entre
nós.
O ciberespaço, da forma como o conhecemos, com sua cultura
própria e suas subculturas, talvez possa aliviar este vazio. A tecnologia vem
preenchendo espaços em nossas vidas, nos levando a pensar no futuro
como se fosse o presente, destemperando nossos termômetros (os
cronômetros já não são mais úteis). A cibercultura e suas subculturas
imersas em ambientes virtuais, atemporais, efêmeros e ubíquos, configuramse de forma distinta e peculiares. Neste ambiente, a felicidade é mais intensa,
o prazer pode ser melhor exercido. A exibição, a observação, alguns valores
pós-modernos mostram-se com cores mais vivas; outros, mais desbotados. A
liberdade e a segurança parecem se consolidar de forma diferente do
habitual, pois o ciberespaço é um ambiente sem regras e normas, onde os
grupos são livres e se auto-regulam; a liberdade pode não ter limites e a
segurança, apesar de pequena, não é assim percebida. O ciberespaço
parece ser o berço de valores típicos: o compartilhamento, a multiplicidade.
Os valores dos grupos tornam-se evidentes. Este ambiente não é só um
ambiente de exibição do ego, por isso cabe a observação de relacionamentos
específicos, a compreensão sobre os tipos de ligação entre os pares. Será
que os elos fracos descritos por Bauman já foram superados? A consciência
do eu moral só pode ganhar entendimento ao ser levada para o outro; é no
religar-se ao outro que podemos ampliar a nossa consciência moral.
O ciberespaço é, portanto, uma terra fértil para o florescimento de
novos valores e novas culturas. Os estudos sobre valores até agora
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realizados utilizaram-se de escalas de valores universais e são, na sua
maioria,

estatísticos.

Vê-se

a

necessidade

de

um

entendimento

primeiramente qualitativo frente ao dinamismo do ciberespaço. Estudos
sócio-cibernéticos e netnográficos podem ser relevantes no levantamento de
éticas próprias dos grupos e mesmo para a compreensão da ação moral dos
indivíduos. Esta pesquisa buscou associar as perguntas e questões relativas
à moralidade e à ética, relacionando-as com os valores morais observados
no ciberespaço. Procurou criar um modelo de observação nos moldes do que
mostra o modelo ideal weberiano: idealiza-se um modelo e observa-se o
quanto a prática se aproxima ou se distancia dele.
O uso do modelo pode ser útil na compreensão dos dilemas morais do
home-cyber, das escolhas, prioridades, avaliações, sentimentos e valores. A
ética o abandonou, o sujeito moral é agora o centro das decisões e da prática
moral no ciberespaço. É preciso compreendê-lo e auxiliá-lo nesta tarefa. O
modelo poderia ainda ser ampliado para análises do ser diante da máquina e
tratar das questões éticas e morais frente às máquinas autônomas que em
breve irão invadir nosso cotidiano.
Lipovetsky (2009, p.62) dá indícios de que a responsabilidade fica com
o indivíduo, mas que ele também precisará de ajuda social nesta tarefa: “O
acréscimo da autonomia subjetiva só se compreende em conexão com um
acréscimo de controle social heterônimo. Este, efetivando-se em razão do
próprio interesse de cada indivíduo, é capaz de criar, cada vez mais, novas
regulamentações existenciais na órbita de um novo consenso social e sem
injunções de natureza autoritária.” É preciso auxiliar e educar o indivíduo para
que ele ganhe segurança, saia do seu mundo e possa praticar o exercício
moral no diálogo com os outros. É importante educá-lo em sua conduta livre
e ganho de autonomia moral diante dos homens e das máquinas.
Invoquemos Scheler, Bauman e Morin para nos auxiliar a estar junto com o
outro, para o outro e nos religarmos aos outros. É preciso instruir o homocyber como agente moral, conscientizá-lo do seu desamparo pela falta da
ética e auxiliá-lo na sua ação diária: como agir com os grupos, o que é
possível de ser exposto, o que não deve ser exibido, o que é bom ou mal.
Precisamos entender nossos papéis neste espaço em formação, termos
consciência do que somos e o que buscamos no ciberespaço. Não há
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costumes para serem seguidos em um espaço desterritorializado, pois a ética
está em constante (des)construção. A liberdade de aprendizagem mostrada
por Montaigne, Rousseau e Hume pode ser testada no ambiente cibernético,
mas para isto é preciso adquirirmos a consciência moral no exercício diário
do ser. A chance desta prática moral está nas nossas mínimas ações e
escolhas. É no ciberespaço, este ambiente efêmero, múltiplo e mutante, que
teremos mais chances de reavaliarmos frequentemente a nossa conduta
moral e auxiliarmos a construção de uma ética verdadeiramente democrática
e justa.
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APÊNDICES

Apêndice A: Cartografias teóricas da moral e da ética para o
ciberespaço
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