
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO  

PUC-SP 

 

 

 

 

André Luiz Boccato de Almeida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consciência moral e pós-modernidade: discernir, decidir e agir à luz de uma 

ética das virtudes 

 

 

 

 

MESTRADO EM TEOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

 2010 



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC-SP 

 

 

 

 

André Luiz Boccato de Almeida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consciência moral e pós-modernidade: discernir, decidir e agir à luz de uma 

ética das virtudes 

 

 

 

 

MESTRADO EM TEOLOGIA 

 

 

Dissertação apresentada à Banca 

Examinadora da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, como exigência 

parcial para a obtenção do título de 

MESTRE em Teologia (Moral), sob 

orientação do Prof. Dr. Sérgio Conrado. 

 

 

SÃO PAULO 

2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      BANCA EXAMINADORA 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Na intimidade da consciência, o homem descobre 

uma lei. Ele não dá a si mesmo. Mas a ela deve 

obedecer [...]. De fato o homem tem uma lei escrita 

por Deus em seu coração [...]. A consciência é o 

núcleo secretíssimo e o sacrário do homem onde ele 

está sozinho com Deus e onde ressoa sua voz. Pela 

consciência se descobre, de modo admirável, aquela 

lei que se cumpre no amor de Deus e do próximo”. 

 

(Compêndio do Vaticano II. Constituição 

Pastoral Gaudium et Spes, nº 16) 
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RESUMO 

 

 

O ponto de partida desta dissertação é, primeiramente, analisar a pós-modernidade com suas 

implicações sobre a consciência moral. A complexa realidade pós-moderna nos leva a repensar a 

problemática da consciência para além dos paradigmas tradicionais, fazendo-nos a pensar uma 

ética das virtudes que propicie um triplo desafio: discernir, decidir e agir. Para este objetivo, 

destacamos uma visão panorâmica da pós-modernidade com seus desafios teóricos e 

antropológicos, geradores de uma nova cultura e valores impactantes à antropologia integral 

cristã. A consciência moral, instância de discernimento, decisão e ação do ser humano, sentindo 

estes impactos, é chamada a repensar sua estrutura mais profunda. Para isso repassamos um 

olhar sobre a tradição cristã da consciência, destacando os grandes temas bíblicos, teológicos e 

históricos subjacente a ela. Enfatizando a positiva compreensão conciliar presente na Gaudium et 

Spes, nº 16, ressaltamos sua concisa e coesa importância para a reflexão teológico-moral. 

Propomos uma ética das virtudes olhando os paradigmas éticos antigos, mas focando ao sujeito 

contemporâneo que vive uma crise de sentido, da história e do agir. Encontrando-se fragmentado 

e eticamente confuso diante de inúmeras propostas éticas sedutoras e efêmeras, queremos 

mostrar que uma ética das virtudes é profundamente pedagógica e evangélica quando a este 

sujeito oferece meios para formar e educar sua consciência. Resgatando as virtudes teologias e 

cardeais, queremos apresentar caminhos humanizantes e integradores ao sujeito pós-moderno. 

Cabe ao sujeito formar sua consciência com criatividade num espírito de abertura pelo 

discernimento, decidir e agir em tempos de relativismos e fundamentalismos éticos, propondo 

para si um “além” os moralismos e imoralismos. 

 

 

 

 

PALAVRAS CHAVES: pós-modernidade, consciência moral, ética das virtudes, sujeito 

contemporâneo e criatividade ética. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The initial point of this dissertation is, in the first place, to analyze the postmodernity with 

its implications on moral conscience. The complex postmodernity reality takes us to rethink the 

problems concerning conscience to beyond the traditional paradigms making us to think of an (a 

type of) ethic of virtues which grants us a triple challenge: to discern, to decide and to act amongst 

ethical relativisms and fundamentalisms. For this purpose, we emphasize a panoramic view of 

postmodernity with its theoretical and anthropological challenges, generators of a new culture and 

value opposing to the whole Christian anthropology. The moral conscience, discernment stage, 

decision and action of the human being, feeling this opposition, is called to rethink its deeper 

structure. For this purpose, we have passed a look over the Christian tradition of conscience 

accentuating the major biblical, theological and historical themes under it. It emphasizes the 

positive comprehension of the council present in “Gaudium et Spes”, nº 16, we stress its concise 

and coherent importance to the moral-theological reflection. We propose an ethic of virtues looking 

at the old ethical paradigms, but aiming the contemporary human subject who lives a crisis of sense, 

history and acting. Finding himself fragmented and ethically confuse in front of the countless 

ethical proposals, seductive and ephemeral, we want to show that an ethic of virtues is profoundly 

pedagogical and evangelical when to this human subject offers means to form and educate his 

conscience. Rescuing the theological and cardinals virtues under the stimulating and creative 

inspiration of St. Thomas, we want to present ways capable of generating the humanization and 

integration of the postmodern human subject. It is up to the human subject to form his conscience 

with creativity in an open-minded spirit by the discernment to decide and act in times of ethical 

relativisms and fundamentalisms, proposing to himself and to his environment a “beyond” of 

moralisms and immoralisms. 

 

 

 

KEY WORDS: postmodernity, moral conscience, ethic of virtues, contemporary human subject 

and creative ethic. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação visa aprofundar o tema da consciência moral em tempos de pós-

modernidade e suas implicações, estabelecendo e discernindo, na medida do possível, uma ética 

das virtudes que considere a situação do ser humano neste contexto. 

Pretendemos refletir sobre o tema proposto mediante três capítulos interconectados entre si, 

utilizando a análise qualitativa e pesquisa críticas das fontes. Queremos, mediante as referências 

bibliográficas, tratar de três temas ligados entre si: consciência moral, pós-modernidade e ética 

das virtudes. Dialogamos com autores e temas de diversas áreas: filosofia, teologia, antropologia, 

psicologia, psicanálise e ética. Trata-se de uma temática de extrema importância para os dias de 

hoje, pois, necessitamos de um paradigma teológico-moral lúcido e pertinente que dialogue com 

a complexa e paradoxal realidade em que vivemos.  

Queremos propor uma revisitada da ética das virtudes a partir dos paradigmas antigos 

(virtudes teologias e cardeais), relendo-os e dando seu sentido existencial e ético como 

propiciador da formação da consciência moral do sujeito no atual contexto de pós-modernidade, 

o novo ethos humano, repleto de desafios. 

O primeiro capítulo, “Caminhos e descaminhos da pós-modernidade: a emancipação de um 

novo ethos humano”, abordará diretamente o tema da pós-modernidade. Este será desenvolvido 

a partir de quatro pilastras ou caminhos centrais: a modernidade e sua crise – repercussões no 

comportamento humano; a proposta pós-moderna e as interferências ético-filosóficas no modo 

de viver humano; costumes e valores em mutação – respostas ante o desafio pós-moderno; e, o 

problema do humano e da humanidade na modernidade e pós-modernidade.  

O segundo capítulo, “O paradigma da consciência moral no diálogo com o sujeito 

contemporâneo”, partirá da concepção conciliar acerca da consciência moral (Gaudium et Spes, 

16), percorrendo os grandes paradigmas sucessivos, mediante quatro idéias chaves: reflexão 

teológico-moral num contexto pós-moderno – para além do paradigma da objetividade racional 

moderna e subjetivismo narcísico contemporâneo; a teologia da consciência moral – por uma 

manifestação da liberdade cristã no Espírito; a consciência moral e o paradigma moderno; e, pós-

modernidade e consciência – entre diálogos e conflitos. 

O terceiro capítulo, “Para além do moralismo e do imoralismo: uma ética das virtudes ao 

sujeito pós-moderno”, tratará da ética das virtudes, relacionada com a consciência moral na pós-

modernidade, por meio de três temas chaves: a ética das virtudes na modernidade; para uma 

redefinição contemporânea da ética das virtudes; e, consciência moral e pós-modernidade – 

discernir, decidir e viver a ética das virtudes hoje. 
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A unidade dos três capítulos nos leva a perceber a necessidade de, em pleno contexto pós-

moderno, resgatarmos uma profunda compreensão integral e humanizadora da consciência do 

sujeito ético. Indo além de sua consciência, pensamos que o que está em jogo é sua humanidade 

e sua condição como ser humano. Levantamos, portanto, a hipótese de que uma ética das 

virtudes deve ser a base na qual o ser humano conduza sua vida para que sua consciência seja 

direcionada e formada segundo critérios éticos e cristãos.  
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CAPÍTULO I 

CAMINHOS E DESCAMINHOS DA PÓS-MODERNIDADE: A EMANCIPAÇÃO DE 

UM NOVO ETHOS HUMANO 

 

1. A Modernidade e sua crise: repercussões no comportamento humano 

 

A humanidade atravessa uma grande crise. Fala-se numa era pós-tradicional, pós-

industrial, pós-histórica e pós-moderna. O ser humano se encontra perdido, fragmentado, 

ensimesmado e desinteressado do itinerário social. Assistimos a um descaso pela dignidade 

humana. Faltam referenciais capazes de apontar ao ser humano a via de sua plena realização. 

Falsas soluções emergem nos variados âmbitos: antropológico, sociológico e religioso. A 

frustração dos projetos modernos despertou o interesse de algumas tendências pelo retorno do 

paradigma pós-moderno. Tal quadro enigmático nos faz buscar as causas e origens dessa 

situação. 

Queremos aqui analisar a modernidade com o desenvolvimento de sua crise e suas 

repercussões no comportamento humano. Para isso, percorreremos um caminho que se identifica 

com as suas próprias características e crises resultantes nas contradições internas da 

modernidade. 

1.1. Características gerais da modernidade 

 

A modernidade enquanto complexo cultural global, está muito ligada ao 

aparecimento das universidades e ao espírito crítico-científico desenvolvida por essas. A partir 

delas, começam a surgir idéias que contestaram as explicações até então dadas pela “ordem 

dominante” para os problemas do mundo e da pessoa humana. Todavia, foi somente a partir do 

século XVI, com o aparecimento do Iluminismo, que a modernidade começou a ser mais 

elaborada e difundida. Lima Vaz, ao tratar sobre a concepção moderna do homem, nos ajuda a 

situar o problema da modernidade frente à antropologia moderna. Diz: 

Se considerarmos a cultura ocidental na sua periodização cronológica 

comumente admitida, podemos dizer que a concepção moderna do homem, 

lentamente elaborada nos séculos medievais e já claramente perceptível em 

alguns aspectos daquela que foi chamada a renascença do século XII, aspectos 

que se acentuam ao longo dos séculos XIII e XIV, emerge com seus traços 

quase completos no século XV e verá esses traços completados e integrados até 

o século XVIII, quando o homem moderno já ocupa o centro da cena da história 

e passa a ser a matriz das concepções contemporâneas do homem que se 

formularão nos séculos XIX e XX
1
. 

 

                                                           
1
 LIMA VAZ, Henrique Cláudio. Antropologia Filosófica I. 3ª ed. corrigida. São Paulo: Loyola, 1991, p. 77 

(Coleção Filosofia). 
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Segundo Lyon, “o termo se aplica à ordem social que emergiu depois do 

Iluminismo (...) por sua rejeição da tradição, ou sua marginalização, e por suas consequências 

globais”
 2
, relacionando-se, assim, fortemente com a crença no progresso e com o poder da razão 

humana de produzir liberdade. Para ele,  

A modernidade abrange todas as mudanças significativas que aconteceram em 

muitos níveis desde a metade do século dezesseis em diante [...] A modernidade 

questiona todos os modos convencionais de fazer as coisas, substituindo 

autoridades por seu próprio arbítrio, baseada na ciência, no crescimento 

econômico, na democracia ou na lei. E ela debilita o eu; se, na sociedade 

tradicional, a identidade é dada, na modernidade ela é construída. A 

modernidade começou a conquistar o mundo em nome da Razão; a certeza e a 

ordem social seriam erigidas sobre novas bases
3
. 

 

  A modernidade não só se impôs como um novo momento na história da humanidade 

como também conseguiu concretizar seus ideais filosóficos nas ditas sociedades modernas.  

Anthony Giddens analisando a grande complexidade das sociedades modernas – 

chamadas de dimensões institucionais – elenca quatro características marcantes de idéias 

modernas concretizadas nessas sociedades: capitalismo (acumulação de capital no contexto de 

trabalho e mercados de produtos competitivos), industrialismo (transformação da natureza: 

desenvolvimento do ambiente criado), vigilância (controle da informação e supervisão social) e 

poder militar (controle dos meios de violência no contexto da industrialização da guerra)
4
. 

  Helmus Peukert percebe que são sobretudo três inovações que levam a diferenciar 

internamente as sociedades modernas: cultura (ciências modernas), economia (economia 

capitalista), e, política (Estado democrático)
5
. Essas sociedades advêm de uma ruptura que o 

homem moderno, pela autonomia racional do sujeito, fez com a mentalidade anterior; no fundo, 

a modernidade não pode nem quer mudar os próprios critérios de orientação de modelos de uma 

outra época, mas busca atingir a sua própria norma por si mesma. Ela arquitetou as 

metanarrativas como oferta de salvação para a humanidade, unindo razão e liberdade no projeto 

da felicidade humana voltando-se para a subjetividade. 

Nesse processo da formação do espírito moderno outro fator marcante foi a negação 

da transcendência, privando o ser humano de profundidade
6
. O tido projeto moderno fracassou 

provocando um desencanto no ser humano; contudo, alguns acontecimentos geradores nos 

ajudam a perceber a crise histórica da modernidade, tais como: as guerras mundiais, com a 

terrível experiência dos campos de concentração nazistas, a perseguição ideológica em nome de 

                                                           
2
 LYON, David. Pós-Modernidade. São Paulo: Paulus, 1998, p. 35. 

3
 Idem, p. 37. 

4
 Cf. GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Unesp, 1991, p. 65.  

5
 Cf. PEUKERT, Helmus. Crítica filosófica da modernidade. In: Concilium, 244 (1992) 26. 

6
 Cf. TORRES QUEIRUGA, Andrès. Creio em Deus Pai. São Paulo: Paulus, 1993, p. 40. 
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sistemas anunciados como libertadores da condição humana e a derrocada do marxismo real, que 

se apresentava como alternativa ao liberalismo. 

Portanto, a modernidade, sendo o “estilo e costume de vida ou organização social 

que emergiram na Europa a partir do século XVII e que ulteriormente se tornaram mais ou 

menos mundiais em sua influência”
7
, alcança hoje um período em que as consequências da 

modernidade estão se tornando mais radicalizadas e universalizantes do que antes. Há elementos 

de descontinuidade dentro da própria modernidade que estão colidindo numa nova postura, dita 

pós-moderna, que interfere em estruturas construídas na modernidade, gerando crises e 

insatisfações. 

 

1.2. A emergência da subjetividade e do sujeito: uma antropologia moderna 

 

O ser humano moderno afirma sua identidade em sua subjetividade e na afirmação 

enquanto sujeito no mundo. Da afirmação do indivíduo moderno chegamos à ratificação do 

indivíduo e sujeito narcísico pós-moderno. Mas como se originou esse indivíduo moderno, cioso 

da subjetividade e de seu lugar no mundo? 

Segundo a interpretação weberiana de Mardones
8
, pode-se discutir se esta valoração 

do indivíduo é um produto da cultura burguesa e do capitalismo ou tem sua raiz na revalorização 

cristã da pessoa humana diante de Deus. Por outro lado, diz ele, “não cabe dúvida de que, frente 

a outras culturas, a ocidental acentua, na confissão liberal individualista americana, a 

santidade do indivíduo”
9
.  

Na modernidade, o individualismo, fruto da afirmação do sujeito racional diante das 

tradições, depende do contínuo processo de formação da subjetividade. Este é visível, desde a 

filosofia cartesiana até a literatura e a arte moderna ou a aparição das disciplinas exclusivamente 

dedicadas à exploração do eu íntimo e a interioridade da pessoa
10

.  

Do ponto de vista filosófico e teológico, Teixeira nos ajuda a compreender essas 

relações de emergência da subjetividade e do sujeito na modernidade com aquilo que ele chama 

de suas “sombras”. Diz ele, 

Na modernidade, acentua-se a separação entre teologia e filosofia, onde a 

segunda ostenta o primado sobre a primeira. A filosofia assume o 

desenvolvimento do conceito de pessoa, seja no interior do conceito de Deus 

como da antropologia. Este acento antropológico vai conduzir a uma 

compreensão de pessoa que se orienta quase exclusivamente à autoconsciência, 

                                                           
7
 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Unesp, 1991, p. 11. 

8
 Cf. MARDONES, José Maria. Postmodernidad y cristianismo. El desafio del fragmento. Bilbao: Editorial Sal 

Terrae, 1988, p. 30. (Colección Presencia Teologica). 
9
 Idem, p. 30: “Pero no cabe duda de que, frente a otras culturas, la occidental acentúa, en confesión liberal 

individualista americana, la santidad del individuo”.  
10

 Cf. Ibidem, p. 30. 
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à liberdade e à dignidade do indivíduo. O eu como centro e ponto de partida e 

da cristalização do conhecimento teórico da realidade [...] O conceito moderno 

de sujeito (enquanto indivíduo autônomo), na verdade, liquida com o conceito 

de pessoa na medida em que tal concepção esconde a relação constitutiva da 

pessoa
11

. 

 

Nesse sentido o próprio sujeito torna-se o princípio da unidade, instância transcendental 

de constituição do mundo das coisas e o critério segundo o qual deve ser medida a sua verdade. 

Em outras palavras, a construção do mundo a partir do eu torna-se o princípio unificador da 

Idade Moderna. Teixeira, sobre a construção do sujeito moderno racional, ainda nos propõe: 

O sujeito vem concebido sob o imperativo da liberdade individual e autonomia, 

autodeterminação e auto-realização. Como bem expressa Habermas, a „fantasia 

de onipotência do sujeito‟ que se reveste de autonomia mostra o quanto este está 

cerrado na própria limitação. A concepção moderna de pessoa se caracteriza 

essencialmente pela autonomia do sujeito enquanto dispor-se de si mesmo [...] 

O sujeito moderno se compreende não somente como único e original, mas 

também como individual, ou ainda como solitário. Deus mesmo é entendido 

como supremo sujeito absoluto e, portanto, como o arquétipo e o fundamento da 

autoconsciência e da liberdade humana
12

. 

 

Portanto, percebemos como a modernidade postulou a centralidade do sujeito. Esse 

sujeito dotado de autonomia, em contraposição à heteronomia medieval, gestou um dinamismo 

próprio no processo moderno que se deu em várias esferas ou âmbitos da realidade, tais como a: 

física, sociedade, economia, política, psicologia e a moral
13

. Agostini também aponta essa 

superação da autonomia sobre a heteronomia como um elemento central do ser humano, quando 

este é sujeito de si e da história. Diz ele, 

A modernidade tem como elemento central a afirmação de que o ser humano é 

autônomo, sujeito de si e da história. Busca, assim, marcar sua independência 

frente a toda determinação que venha de fora (tradições, religiões, autoridades, 

forças da natureza...), ou seja, de toda heteronomia. Por isso, é revolucionária 

frente à sociedade tradicional, porque esta é marcada mais pelos padrões 

preestabelecidos, pelos papéis, ritos e cultos que cada um tem que desempenhar 

bem delimitados, por uma integração de todos ao status quo sem questionar 

nada; nela tudo estava praticamente previsto de antemão
14

. 

 

Vemos, então, na modernidade, o indivíduo encontrando o seu lugar no conjunto social, 

já que não é mais esta que lhe fixa um lugar, cabendo a este captar, escolher e decidir-se diante 

de uma gama muito grande de saberes e de capacidades exigidas
15

. 

Sendo assim, a subjetividade e o sujeito moderno, propiciadoras de uma nova 

antropologia “moderna”, configuram as novas bases para o indivíduo que procura o seu lugar no 
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 TEIXEIRA, Evilázio Borges. Aventura pós-moderna e sua sombra. São Paulo: Paulus, 2005, p. 20 (Coleção 

Filosofia). 
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 Idem, p. 23-24.  
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 Cf. TORRES QUEIRUGA, Andrés. Fim do cristianismo pré-moderno. Desafios para um novo horizonte. São 

Paulo: Paulus, 2003, p. 20. (Coleção temas de atualidade). 
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 AGOSTINI, Nilo. Teologia Moral. O que você precisa viver e saber. 10ª ed. Petrópolis: Vozes, 2007, p. 23. 
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 Cf. Idem, p. 29. 
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mundo, gerando novos modos de viver e comportar. Mesmo se auto-proclamando como capaz de 

autodeterminação, ele cai facilmente na malha condicionadora e manipuladora de fora, entrando 

também em crise. 

 

1.3. Eficácia técnica e a secularização 

 

No mundo moderno, na medida em que se alarga o horizonte intelectual do homem, 

solidificado na eficácia técnica, verifica-se uma progressiva perda da função da religião e, 

consequentemente, afirma-se a secularização
16

.  

A pesquisa científica e a técnica estando sob o domínio da razão instrumental, tornam-

se impotentes para explicar a totalidade do humano, levando a uma independência e 

escanteamento de Deus. Sobre este fenômeno de poder, Oliveira nos ajuda a perceber essa 

subjugação: 

Na modernidade, toda a racionalidade – o direito, a moral, a arte, a ciência – foi 

submetida aos ditames da racionalidade instrumental. A expressão teórica 

suprema é a própria ciência moderna, que, entendida positivamente, troca a 

aspiração ao conhecimento teórico do mundo por sua utilização técnica. A 

tecnificação da vida vai desembocar no ceticismo ético, já que a razão 

instrumental, expulsando propriamente a razão do campo da moral e do direito, 

reduz todo o problema moral a um problema de ordem de ordem técnica
17

. 

 

Não podemos falar da crise de nossas representações religiosas sem nos referirmos ao 

fenômeno da secularização, que afeta a civilização ocidental há quase dois séculos. Mas o que é 

esse fenômeno? O teólogo dominicano francês, Claude Geffré, refletindo sobre as dificuldades 

do crer inerentes à nossa situação histórica, propõe uma análise da secularização; diz ele: 

[...] A secularização significa que a religião se retira de todos os setores nos 

quais o homem adquire o conhecimento e, portanto, o domínio das realidades e 

dos problemas terrestres e humanos. Em consequência disso, o homem se 

pergunta para que Deus pode servir, temendo que a religião se oponha ao seu 

direito à autonomia
18

. 

 

Desse enorme desafio de diálogo com a secularização emanou a chamada “teologia da 

secularização” que é uma tentativa de reinterpretação do dado cristão à luz da “modernidade” do 

mundo e do homem, designada com o termo “secularização”. Segundo Geffré, a secularização 

“é elevada à dignidade de critério hermenêutico da teologia cristã”
19

.  

                                                           
16

 Cf. RUBIO, Alfonso Garcia. Unidade na pluralidade. O ser humano à luz da fé e da reflexão cristãs. São Paulo: 

Paulinas, 1989, p. 28. 
17

 OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Ética e racionalidade moderna. 3ª ed. São Paulo: Loyola, 1993, p. 78. (Coleção 

Filosofia – 28). 
18

 GEFFRÉ, Claude. Como fazer teologia hoje. Hermenêutica teológica. São Paulo: Paulinas, 1989, p. 210. (Coleção 

teologia hoje). 
19

 Idem, p. 234.  
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No plano ético-moral, Vidal mostra que a secularidade em confronto com a moral 

cristã não significaria outra coisa senão a “modernização” desta tanto na linguagem como nos 

conteúdos. Seria a aplicação do “desenvolvimentismo” no campo da moral
20

. Com a força da 

técnica e das ciências se chegou a um processo de secularização, ao qual o ser humano buscou se 

emancipar e se livrar de toda determinação que viesse de fora; passou a valer o que pode ser 

comprovado tecnicamente.  

A ciência e a técnica absolutizadas, geram modos de ser que podem tornar-se ídolo. 

Diante disso, Moser e Leers percebem duas facetas de tal prerrogativa técnico-científica: 

Uma apresenta a técnica como uma práxis autônoma, isolada, cuja única lei é: o 

que pode (tecnicamente) pode (moralmente). Tudo o que o „homo faber‟ sabe e 

procura fazer, criar ou manipular, justifica-se e consequentemente pode ser 

feito. A outra é que, nos cálculos da práxis técnica, geralmente acoplada à 

vontade de lucro máximo, apenas são contemplados os interesses daqueles que 

fazem os planos e decidem as execuções, desrespeitando-se tanto as demais 

pessoas quanto a natureza como habitat comum e indispensável a todos
21

. 

 

 A secularização, seguindo o fluxo contínuo da técnica e ciência moderna, tendo uma relação 

profana com a natureza, entra nesse ritmo. Assim como a natureza é metodicamente investigada, 

dominada e transformada, também a religião passa por esse rigoroso processo.  

 Na modernidade, o homem toma consciência progressiva de que ele é a medida da natureza 

e do cosmo; estes não o determinam mais. Não sendo mais o centro da natureza, ele se torna o 

centro de sua própria subjetividade. Mondin mostra que essa eficácia técnica e de constante 

processo de secularização favoreceu uma contínua instabilidade e mutabilidade nesse homem; 

diz ele:  

O homem moderno é instável e mutável: o ritmo agitado com que a ciência e a 

técnica mudaram a face da terra durante os últimos séculos arrebata-o em suas 

espirais e arrasta-o para maneiras de ver e fazer cada vez mais novas; [...] Na 

civilização religiosa passada, o sentido espiritual era „recebido‟ como um 

depósito que a geração dos mais velhos confiava à nova. Na atual civilização o 

homem moderno sente-se chamado à responsabilidade de verificar e repensar, 

de modo profético-crítico, o que das gerações precedentes já se encontra 

atualizado
22

. 

 

Nessa mesma esfera, Rubio percebe que a ciência e a técnica, dessacralizando a natureza 

e a religião, deixam o ser humano sem referências para uma visão do sagrado; afirma, então que, 

“a natureza fica despojada do seu caráter fascinante-sagrado. O homem domina e impõe 
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 Cf. VIDAL, Marciano. Novos caminhos da moral. Da “crise moral” à “moral crítica”. São Paulo: Paulinas, 1978, 
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normas à natureza. Esta obedece ao homem, em parte é sua obra e, assim, não pode continuar 

sendo objeto de veneração”23
. 

 Portanto, urge repensar a modernidade com seus avanços na ciência e técnica, sacralizando 

suas positivas possibilidades para a plenitude do humano, e, eliminando a excessiva 

racionalidade instrumental que, desumanizando o ser humano, impede a busca de integração nas 

suas outras potencialidades.  

 

1.4. A modernidade: aspirações e insatisfações 

 

A modernidade é muito mais que um simples momento da história. É um horizonte em que 

vivemos e do qual projetamos a vida para o futuro; não é propriamente um conceito sociológico, 

político e histórico, mas um modo de civilização característica, homogênea e una, que se irradiou 

em todo o Ocidente. Define-se em oposição à tradição afetando todos os domínios: estado, 

sociedade, técnica, costumes, idéias, valores, arte, moral e a religião; fundamentou estruturas e 

discursos ao longo dos séculos, que aos poucos, vai mostrando seu desgaste. Contemplamos uma 

verdadeira crise e insatisfação da modernidade não muito aceita por muitos. 

Queremos aqui apresentar uma panorâmica dessas crises e insatisfações que vão se tecendo 

de dentro da modernidade para fora, identificando em muitas das grandes realizações modernas, 

tais como: civilização industrial, humanismos, história e autoridade, transcendência e o 

comportamento humano. 

 

1.4.1. Desafios da civilização industrial 

 

As realizações da modernidade são extraordinárias. Num período de poucas décadas, 

começou na Europa uma transformação que alteraria o mundo de forma inédita e irreversível.  

Um dos grandes motores que moveram o progresso na modernidade foi o capitalismo, com 

sua busca constante de novas matérias-primas, fontes de trabalho e tecnologias. Embora o termo 

modernidade possa parecer um tanto vago, “ele tem a virtude de indicar a magnitude das 

mudanças sociais decorrentes do crescimento industrial-capitalista-tecnológico”
24

. 

A civilização industrial, gestada em ideais da modernidade, é fruto do progresso do sujeito, 

da técnica e do progresso humano. Giddens mostra que as transformações modernas são de 

caráter mais industrial que capitalista. Sobre isso ele nos diz que, 

O caráter de rápida transformação da vida social moderna não deriva 

essencialmente do capitalismo, mas do impulso energizante de uma complexa 

divisão de trabalho, aproveitando a produção para as necessidades humanas 
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através da exploração industrial da natureza. Vivemos numa ordem que não é 

capitalista, mas industrial
25

. 

 

Essa lógica industrial, subjacente aos mecanismos próprios da ordem moderna, alterou as 

relações tempo-espaço, causando uma crise incomum nas sociedades. Neste sentido, o 

dinamismo da modernidade deriva da separação do tempo e do espaço. A industrialização 

moderna levou ao aceleramento desse processo, entretanto, não impediu que o ser humano 

continuasse a pensar, pois, como afirma Gusdorf, 

Antes da máquina de ensinar, há técnicos que conceberam as aparelhagens, 

professores que elaboraram os programas. A máquina parece funcionar sozinha, 

mas exige um controle constante; ela permite certo encurtamento dos caminhos 

do conhecimento; mas esse caminho situa-se no interior do espaço mental de 

um ser humano [...] A máquina de pensar pode realizar toda espécie de 

desempenhos, somente não pode pensar, ela mesma
26

. 

 

A civilização industrial, com suas conquistas, não impediu o surgimento de algumas 

consequências à nível antropológico, levando a uma crise explícita. Uma repercussão trágica no 

homem foi a crescente comercialização das relações humanas. Essa idéia é analisada por Rubio 

que diz o seguinte: 

O império do mercado reflete-se na crescente comercialização das relações 

humanas. É um dos pontos mais criticados da civilização moderna, tanto na 

versão capitalista como na socialista. Esta comercialização desemboca num 

dualismo antropológico que traz consigo um fenômeno de dupla personalidade: 

conflito no próprio homem entre o papel de produtor e o de consumidor
27

. 

 

 Esta crise da civilização industrial se reverbera no ser humano, ocasionando esse dualismo 

interno.  O homem perdendo sua integridade e unidade interna, busca na própria produção uma 

possibilidade de integração e, principalmente, no prazer do consumo relacionado à felicidade 

individualizada. Sobre essa sociedade do hiperconsumo, Lipovetsky nos apresenta alguns 

detalhes; diz ele, 

Por toda a parte exibem-se as alegrias do consumo, por toda parte ressoam os 

hinos aos lazeres e às férias, tudo se vende com promessas de felicidade 

individual. Viver melhor, „aproveitar a vida‟, gozar do conforto e das novidades 

mercantis aparecem como direitos do indivíduo, fins em si, preocupações 

cotidianas de massa. Espalha-se toda uma cultura que convida a apreciar os 

prazeres do instante, a gozar a felicidade aqui e agora, a viver para si mesmo 

[...] Essa é a sociedade do consumo, cuja alardeada ambição é liberar o 

princípio do gozo, desprender o homem de todo um passado de carência, de 

inibição e de ascetismo
28

. 
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 A sociedade de consumo, fortemente repressora, faz com que o ser humano queira aquilo 

que o produtor e o sistema programam que ele deve querer. É uma sociedade na qual tudo é 

reduzido à lógica da racionalidade do sistema de produção-consumo. A ciência e a técnica 

passam a ser ideológicas e deturpadoras da racionalidade, levando o homem a um contínuo 

processo de desumanização.  

Portanto, a crise da civilização industrial, fruto do aparecimento da ciência experimental 

provocadora de modificações na imagem que o homem tem do mundo e na maneira como se vê a 

si próprio, situa-se na modernidade, como uma crise que exige respostas desse mesmo ser 

humano moderno. Este, libertado das amarras da tradição, com sua racionalidade matemática, 

constrói o mundo com essa racionalidade técnica, desencadeando uma crise. É a crise da 

civilização industrial que vive apenas da repetição do mesmo e único processo produtivo que 

visa o lucro pela produção-distribuição dos bens de consumo, deixando o ser humano num 

enorme vazio.  

   

1.4.2.  Emergência dos humanismos modernos 

 

     A modernidade é provocadora de crises que se acentuam em suas mais diversas 

dimensões. A da civilização industrial, com grande força da tecnociência, influenciou 

diretamente a crise dos humanismos modernos. A acentuação unilateral do ser humano, 

entendido como sujeito individual, será substituída pela acentuação não menos unilateral do ser 

humano visto agora como objeto. 

O humanismo, enquanto movimento histórico tem sua origem no Renascimento. É o que 

nos diz Abbagnano:  

Em seu significado histórico, o humanismo é um aspecto fundamental do 

Renascimento, mas precisamente o aspecto em virtude do qual o Renascimento 

é o reconhecimento do valor do homem em sua totalidade e a tentativa de 

compreendê-lo em seu mundo, que é o da natureza e da história
29

. 

 

 Esta extrema valorização da natureza humana teve como fundamento, portanto, quatro 

bases: reconhecimento da totalidade do homem como ser formado de alma e corpo e destinado a 

viver no mundo e a dominá-lo; reconhecimento da historicidade do homem, dos vínculos do 

homem em com o seu passado; reconhecimento do valor humano das letras clássicas e o 

reconhecimento da naturalidade do homem, do fato de o homem ser um ser natural, para o qual o 

conhecimento da natureza não é uma distração imperdoável, mas um elemento indispensável de 

vida e de sucesso
30

.  
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 O lento processo humanista, que teve seu ponto forte entre o Renascimento e a Revolução 

Francesa, marcava as bases da cultura ocidental moderna no poder criador do homem racional, 

livre e autônomo. A Revolução significou o apogeu do humanismo como crença no progresso 

infinito, exaltação do indivíduo e a reconciliação universal dos homens para além das divisões 

irracionais.  

 Enquanto de um lado a extrema confiança nesse humanismo solidificou as bases para uma 

visão positiva da história, por outro, levou a uma crise por desvio dos objetivos humanistas. 

Sobre a crise desse humanismo, narra-nos Lara: 

Uma vez no poder a burguesia dá o golpe a seu favor e tenta marginalizar as 

camadas populares, que urgiam maior radicalidade revolucionária [...] Por outro 

lado, a doutrina da livre concorrência, numa época de industrialização das 

nações européias, tornou-se bem cedo instrumento de um novo tipo de 

escravidão, cujo resultado palpável e escandaloso era o proletariado miserável. 

As irracionalidades históricas aumentavam [...] Surge nova onda de 

imperialismo europeu, visando, sobretudo, a África. A corrida para a conquista 

desses mercados e da hegemonia econômica e política alimenta conflitos 

intermináveis. Arrebenta a primeira grande guerra de 1914-18. É o apogeu da 

irracionalidade [...] E isso gerou uma onde de descrença, em relação aos valores 

apregoados pela Revolução de 1789 e, sobretudo, desacreditou o ideal 

humanista. O humanismo, com seu ideal de racionalidade e de liberdade, entrou 

em crise
31

. 

 

 A crise do humanismo teve seu apogeu com os regimes totalitários, e, de um modo todo 

especial, com o nazismo alemão. Por detrás desse totalitarismo havia toda uma propaganda que 

querendo ofuscar a força dos indivíduos livres, autônomos e racionais, imprimia pela força, uma 

identidade anti-humanista. Diz-nos Hannah Arendt sobre isto: 

Nos países totalitários, a propaganda e o terror parecem ser duas faces da 

mesma moeda [...] Quando o totalitarismo detém o controle absoluto, substitui a 

propaganda pela doutrinação e emprega a violência não mais para assustar o 

povo, mas para dar realidade às suas doutrinas ideológicas e às suas mentiras 

utilitárias
32

. 

 

 Esta crise moderna também se expressa com a minimização da condição e do princípio de 

humanidade, baseados na dignidade humana, em detrimento da total exaltação da animalidade e 

de um naturalismo ecologista que quer promover a parte da animalidade do homem, para fazer 

desaparecer as fronteiras da humanidade, tudo sendo um escrúpulo cientificista
33

. 

  Diante de quadro anti-humanista se ergueu inúmeras propostas humanistas, na tentativa de 

amenizar as dores da humanidade e dar respostas a tantas indagações. Dentro das inúmeras 
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propostas, citaremos o existencialismo, como uma resposta a esta crise, pois, o horizonte diante 

do qual ele se eleva abarca algumas características, tais como: 

Uma terra reduzida a escombros pelas convulsões bélicas, uma sociedade 

dividida por antagonismos políticos e econômicos incansáveis e, por último, 

uma humanidade atolada que se pergunta se a história não será uma brincadeira 

sinistra ou uma aventura insensata
34

. 

 

 O existencialismo opta pelo sujeito humano singular; é uma maneira especial de encarar a 

existência humana. Surge entre as duas grandes guerras. Para os existencialistas, a essência do 

homem é fruto da sua existência, de suas opções e de suas escolhas. Se não o fosse, o homem 

seria predeterminado e não seria livre. Se quisermos salvar a liberdade, é preciso dizer que 

existência precede à essência
35

. Os principais nomes de existencialistas foram: o alemão Martin 

Heidegger (1899-1976); o francês Jean-Paul Sartre (1900-1980); o alemão Karl Jaspers (1883-

1969), e, o francês Gabriel Marcel (1889-1973).  

 De modo geral, o que esses filósofos negam, num terrível clima dos humanismos modernos, 

é a possibilidade de amarrar a existência a algo de sólido; a existência é afirmada como 

precariedade absoluta e radical. 

 Portanto, a crise dos humanismos modernos, ao mesmo tempo em que foi um forte momento 

de crise do ser humano racional, livre e autônomo, do típico estereótipo moderno, também 

apontou para a transcendência e o mistério, características que melhor caracterizam a pós-

modernidade lançando o ser humano para uma constante busca de sentido. 

 

1.4.3. Oscilações sobre o sentido da história e da autoridade 

 

A pergunta pelo sentido da história vem acompanhada pela questão do sujeito. O 

princípio da subjetividade se traduz na perda da visão unitária do mundo pelo sujeito que se 

encontrava em sua própria unidade. 

O homem moderno tem uma consciência muito viva de estar inserido numa história que 

está sendo feita por ele mesmo. Em épocas anteriores a história não parecia estar propriamente 

nas mãos do homem: era dada pelo destino ou pela providência
36

. O sentido profundo da história, 

presente em toda a modernidade, sente-se aos poucos, fragilizado. Teixeira nos ajuda a bem 

compreender a crise da história partindo da crise dos dois principais postulados modernos: razão 

e sujeito. Diz ele, 
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[...] A história da modernidade é a existência da dupla afirmação da razão e do 

sujeito. A consequência será uma dupla crise: de certezas e de modelos de 

orientação, ocasionando a inconciliável intencionalidade histórica do progresso 

e a utopia racional do sujeito no controle da gestão do real [...] Para a 

modernidade, „êxito‟ é a única coisa que conta na história e se constitui como o 

„verdadeiro Deus‟ radicalmente secularizado
37

. 

 

Bauman também trata desta crise da história, enfatizando que ela nos jogou numa 

condição de eterna incerteza e afrouxa a contínua busca de identidade própria do homem 

moderno. Afirma, então que, 

Viver sob condições de esmagadora e auto-eternizante incerteza é uma 

experiência inteiramente distinta da de uma vida subordinada à tarefa de 

construir a identidade, e vivida num mundo voltado para a constituição da 

ordem. As oposições que nessa outra experiência asseguram e sancionam 

significado do mundo, e da vida vivida neste, perdem na nova experiência 

muito de seu significado, bem como muito de seu potencial heurístico e 

pragmático
38

. 

 

A questão da crise da autoridade levou à crítica de toda autoridade tradicional, bem 

como à adoção de uma atitude anti-dogmática. Afetou o cristianismo como a todas as instâncias 

de poder irrefletidas. A crise da autoridade caminha junto com a crise da verdade pré-

estabelecida por instituições que se diziam donas e conhecedoras da verdade, e, 

consequentemente do poder, que pelo discurso, estabeleciam o modo de funcionamento da 

sociedade como dos indivíduos. Essa análise pormenorizada nos faz Foucault. Afirma ele que 

quando, 

Quero dizer que em uma sociedade como a nossa, mas no fundo em qualquer 

sociedade, existem relações de poder múltiplas que atravessam, caracterizam e 

constituem o corpo social e que estas relações de poder não podem se dissociar, 

se estabelecer nem funcionar sem uma produção, uma acumulação, uma 

circulação e um funcionamento do discurso. Não há possibilidade de exercício 

do poder sem uma certa economia dos discursos da verdade que funcione dentro 

e a partir desta dupla exigência. Somos submetidos pelo poder à produção da 

verdade e só podemos exercê-lo através da produção da verdade [...] Somos 

obrigados pelo poder a produzir a verdade, somos obrigados ou condenados a 

confessar a verdade ou a encontrá-la [...] Estamos submetidos à verdade 

também no sentido em que ela é lei e produz o discurso verdadeiro que decide, 

transmite e reproduz, ao menos em parte, efeitos de poder
39

. 

 

 Portanto, a crise do sentido da história, como também a crise da autoridade, longe de ser um 

problema a se pensar somente na pós-modernidade, são fenômenos presentes dentro da cultura 

moderna sendo radicalizados e efetivados ao longo da pós-modernidade. 
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1.4.4. Crise da transcendência e a emergência da imanência 

 

A modernidade com seus tidos progressos, a partir do indivíduo que se impõe pela razão e 

natureza, colocou em xeque a transcendência. Ela faz uma transposição de esperanças 

transcendentais em expectativas imanentes. Esta foi a passagem do sacro ao secular que tem a 

ver com a auto-afirmação da modernidade que rejeita as velhas respostas, em busca de respostas 

mais adequadas e determinadas por um processo-funcional. 

Teixeira descreve esse fenômeno moderno da crise da trascendência e a emergência da 

imanência, destacando esse choque entre a modernidade, com sua forte imposição pelo sujeito, 

em oposição ao universo medieval tido como superado. Diz ele que, 

A auto-afirmação da modernidade dá-se em contraposição ao universo teológico 

medieval, que, no intento de recuperar o valor criatural do mundo contra a 

reflexão negativa da gnose de ausência de ordem, reduziu a natureza, 

respondendo ou através de uma fé cega ou mesmo através de uma reação 

autônoma da racionalidade técnica que, ocultando a heterogeneidade do 

cristianismo, mostra toda a energia da sua autonomia cognoscitiva mudando o 

baricentro da descoberta da verdade da paixão para a instância ético-teorética do 

saber
40

. 

 

 Se a existência de Deus não tem outro fundamento senão o de dar resposta às interrogações 

humanas ou o de servir de explicação aparente dos mecanismos que nos são excessivamente 

misteriosos, as descobertas científicas conduziram pouco a pouco a uma sociedade na qual Deus 

já não terá sentido e a sua morte será fruto do progresso da técnica.  

 A imanência surge como substituta da transcendência; surge uma oposição objetivada contra 

tudo o que é sagrado. Azpitarte nos mostra isso com detalhes: 

O sagrado não é nada mais que o reflexo da ignorância, a qual, quando 

vinculada ao divino, se transforma em superstição alienante. Eliminar essa 

divisão entre o sacral e o profano é uma das tarefas fundamentais da sociedade 

adulta e responsável. O homem moderno renunciou com toda a razão um deus 

ex machina, que serve de refúgio e proteção a todas as nossas deficiências. Por 

isso em muitas definições da secularização aparece a idéia de liberdade e 

independência, porque ela consiste em subtrair os domínios da vida e do 

pensamento ao império da religião e, por último, também da metafísica, e em 

tentar compreendê-los e vivê-los pelo que eles são em si mesmos
41

. 

 

 Vemos, então, que a secularidade é o esforço de esclarecimento para delimitar as relações 

entre Deus e o mundo, para distinguir com mais exatidão a esfera de cada um e evitar a 

mundanização de Deus e a divinização do mundo. O grande problema da modernidade é quando 

esta se fecha por completo em si mesma, com exclusão absoluta de Deus, tornando-se, portanto, 
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em um secularismo ateu, e, a fé sendo reduzida a uma missão puramente profana, sem nenhuma 

perspectiva transcendente.  

 Nesse processo de imanentização da vida e, por conseguinte, de crise da transcendência, há 

uma nítida substituição da religião pela razão. Este fenômeno é explicado por Libânio nos 

seguintes termos: 

A modernidade não aceita a interferência, o poder das igrejas no mundo 

político, público. É intolerável para a mentalidade moderna a religião regular, 

tutelar o conjunto das estruturas sociais. Os valores que regem a sociedade 

valem por eles mesmos, sem necessitar de uma referência à religião, à 

Transcendência [...] A religião é questão pessoal, íntima. Torna-se objeto de 

livre adesão, já não sendo mais fato fundamental da natureza e da convivência 

social. É um dos dogmas da modernidade separação da Igreja e do Estado
42

. 

 

Percebemos, portanto, que a crise da transcendência e a emergência da imanência, ou a 

transcendência convertida em imanência, enquanto irrupção da própria modernidade é a 

expressão e extensão da secularidade e mentalidade técnico-científica, que passa a explicar os 

fatos humanos e cósmicos sem mais nenhuma referência ao sagrado. A transcendência que tinha 

a pretensão de ser a única forma de explicação de toda a vida passa agora a se submeter aos 

ditames da racionalidade moderna secularizada e imanente.  

 

1.4.5. O comportamento humano e suas novas configurações 

 

O ser humano é um ser cultural que sobrevive interagindo com outros em seu meio. 

Tanto o meio é fruto de uma construção humana quanto a pessoa se constitui mediada pelo seu 

meio. Ela transforma o meio em seu ambiente social, que lhe serve de “casa”, onde interage 

com os outros e torna-se alguém. O seu desenvolvimento como pessoa acontece em interação 

com o ambiente sociocultural que é matriz da sua identidade. Os gestos e as ações adquirem 

significado quando referidos a este contexto cultural. 

A cultura moderna propondo uma tipologia antropológica fica profundamente marcada 

por duas polarizações contraditórias. Por um lado, o crescente parcelamento do saber científico, 

que se traduz em uma ânsia de compreensão exaustiva de todos os detalhes da experiência 

humana; por outro lado, a perda da visão unitária do homem, que se transforma em exigência 

que impulsiona a encontrar novamente o ponto de observação
43

. 

O comportamento humano sofre as influências dos novos contextos culturais, isto é, de 

processos civilizatórios mais amplos, que transforma e confere uma configuração típica. É o que 

nos afirma Junges, quando diz que: 
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No tempo em que as culturas viviam isoladas, elas não eram influenciadas por 

agentes civilizatórios externos. Evoluíam mais lentamente a partir de novos 

desafios postos pelo ambiente natural. Hoje, a intercomunicação coloca 

qualquer cultura em contato com outras. Nos últimos séculos, a modernidade 

implantou um processo civilizatório que chega aos últimos rincões do planeta, 

constituindo-se em matriz cultural própria e desagregando as culturas 

tradicionais. Se o significado das ações humanas depende da sua ambiência 

cultural, então esse processo civilizatório tem um forte impacto sobre o modo 

de viver e pensar a moral
44

. 

 

 São muitos os contextos, intra e extra-eclesiais, que condicionam a reflexão teológico-moral 

atual, refletindo no comportamento humano e propondo novas configurações éticas. Segundo a 

linha reflexiva de Vidal, destacaremos dois: a secularidade e a globalização
45

. 

 Segundo Vidal, a modernidade ocasionou um repensar o comportamento humano, e, em se 

tratando do contexto da secularidade, esta exige três dimensões fundamentais: uma retomada da 

relação entre religião e moral; um repensar a ética civil dentro da perspectiva cristã, e, uma 

forma de assumir o humano no projeto da ética cristã, condicionada pela estrutura secular da 

realidade intra-mundana
46

. Tais aspectos são marcantes para um diálogo da ética cristã com as 

novas proposições ou configuração trazidas pela modernidade. 

 A outra configuração assinalada por Vidal é a da globalização
47

. Esta, em sua denominação 

essencial, expressa a tendência para a mundialização da vida humana, podendo ser definida 

como a “presença do mundo inteiro em nossas vidas”
48

, sendo uma espécie de unificação da 

história humana. Por ela mesma, não traz felicidade às pessoas nem organiza maior justiça entre 

os grupos. Como nova configuração ou paradigma, requer discernimento ético gerador de 

responsabilidade. Sobre essa orientação ética, frente ao desafio da globalização, nos diz Vidal: 

Esta deve evitar cair em duas tentações apriorísticas em relação com os 

fenômenos sociais: a do „otimismo mecanicista‟ e a do „catastrofismo 

pessimista‟. Para a primeira, a globalização um processo retilíneo, quase 

automático e por si ilimitado, para uma espécie de perfeição indefinida; para a 

segunda, em troca, é em si mesma uma ameaça a ser conjurada e um perigo a 

ser evitado [...] Essas posturas só serão superadas quando admitir uma 

responsabilidade humana que se sente interpelada pelos valores morais
49

. 

 

 Portanto, a secularidade e a globalização, sendo as duas grandes configurações 

influenciadoras do comportamento humano, em meio aos valores gestados na modernidade e 

adicionados ao individualismo e à racionalidade instrumental, fazem-nos criar uma postura de 
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tomada de consciência e crítica do próprio processo da modernidade e avistar a pós-modernidade 

com sua exaltação ou negação e a proposta de uma ética humana no início do milênio.  

 

2. A proposta pós-moderna e as interferências ético-filosóficas no modo de viver humano 

 

Por todos os lados percebemos evidências de que a humanidade atravessa uma grande crise. 

Nesse quadro é notório que o ser humano se encontre perdido, fragmentado, ensimesmado e 

desinteressado do itinerário social. Faltam referenciais capazes de apontar ao ser humano a via 

da  plena realização. 

 Na verdade, não se chegou a um consenso acerca dessa fase da humanidade. Há correntes 

que vêem descontinuidade entre a fase cultural e o processo da modernidade, constituindo assim, 

um novo paradigma, em ruptura com o paradigma moderno. Outras correntes preferem 

considerar a pós-modernidade como continuação e realização completa da modernidade, sendo a 

última consequência  da virada para o sujeito, própria da modernidade
50

. 

 Queremos aqui apresentar o pensamento pós-moderno, com suas inúmeras indagações frente 

a crise ética e suas interferências no modo de viver do ser humano que é configurado nesta nova 

era da humanidade. Mais que questionar, nos propomos a analisar algumas correntes filosóficas 

que dão o embasamento necessário para romper o paradigma moderno e, assim, fincar as raízes 

pós-modernas.  

2.1. Pós-modernidade: a história de uma idéia 

 

A pós-modernidade é uma idéia, uma experiência cultural, uma condição social ou 

talvez uma combinação das três? Sem dúvida, a pós-modernidade existe como uma idéia ou 

forma de crítica na mente dos intelectuais e nos meios de comunicação
51

. É com essa indagação 

e sugestão que o autor nos interpela a respeito da pós-modernidade.  

Somos desafiados a tratá-la pela sua pertinência no contexto atual e, principalmente, sua 

influência na mentalidade contemporânea. Contudo, ela é fruto de uma história e desta 

necessitamos de interpretações para não nos perdermos em meio a tantas orientações, pois 

enquanto “alguns vêem no pós-moderno um salto para frente, outros vêem uma fuga para o 

passado”
52

.  

Lepargneur nos propõe uma orientação e tratamento histórico; diz ele, 

A pós-modernidade implica um desenrolar histórico, supostamente após um 

período de modernidade e de outras épocas desaparecidas, que leva a uma 
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super-atualização, provavelmente à procura de algum sentido renovador que 

tinha escapado a uma humanidade cuja criatividade não se desmente e se 

acelera mediante instrumentos cada vez mais potentes
53

. 

 

Podemos dizer que embora o Iluminismo, e consequentemente o projeto moderno, 

tivesse como proposta eliminar a incerteza e a ambivalência, a razão autônoma sempre teria suas 

dúvidas. A relatividade do conhecimento foi inserida no pensamento moderno. Lyon nos dá 

algumas coordenadas gerais referentes a esta mudança de mentalidade que se deu no sentido da 

passagem da modernidade para a pós-modernidade; diz: 

Com o embaraçamento dos grandes sonhos de ocidentalização e o surgimento 

de vozes contrárias, como as do Iluminismo sunita, a idéia de conhecimento ou 

cultura universal também foi posta em dúvida. O progresso alcançado através 

do desenvolvimento tecnológico e do crescimento econômico aparecia, quando 

muito, como algo bom ou ruim ao mesmo tempo. A razão trouxe pesadelos e 

também sonhos dourados, e os irracionalismos das drogas ou das novas 

religiões prometiam coisas melhores [...] O pós-moderno, então, se refere acima 

de tudo ao esgotamento da modernidade
54

. 

 

Vemos que a história da pós-modernidade brota da frustração de alguns sonhos da 

modernidade. Manfredo de Oliveira, partindo do viés filosófica e comentando sobre a pós-

modernidade a partir de Lyotard, nos diz o seguinte: 

A característica básica do que constitui para Lyotard a pós-modernidade 

consiste precisamente numa ruptura radical com essa forma de pensar, com toda 

a pretensão de articulação do sentido do todo, com a idéia de um sistema 

fechado. Isso implica, por consequência, a aceitação de uma „mudança‟ de 

sentido que é incontrolável, da importância fundamental da categoria de 

„diferença‟ para exprimir uma situação em que não há metadiscurso e da 

multiplicidade irredutível em vez da identidade e da singularidade dos „jogos de 

linguagem‟
55

. 

  

 Victor Codina, para falar da pós-modernidade, não se baseia em uma datação exata, mas diz 

que ela nasceu das entranhas mesmas da modernidade, sendo crítica à própria sociedade. Suas 

características são uma resistência radical ao projeto da modernidade baseado no 

desenvolvimento, na razão e na liberdade, que produziram efeitos contrários tanto no Primeiro 

Mundo capitalista quanto no Segundo Mundo socialista e no Terceiro Mundo, cada dia mais 

empobrecido
56

. 

 Analisando o contexto complexo e paradoxal da pós-modernidade, diz que ela resiste a ser 

definida e somente pode ser descrita em alguns de seus traços. Codina descreve alguns desses 

traços da pós-modernidade, enfatizando que estas características vão se identificando com sua 

própria história. Diz ele, 
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Crise da história (somente permanecem pequenas histórias, angustiadas pela 

„insuportável leveza do ser‟); crise das utopias e dos grandes relatos (somente 

permanecem pequenos relatos da cotidianidade de cada dia); passagem da ética 

à estética (de Prometeu, o herói grego que rouba o fogo do sol, a Narciso, o 

jovem que se enamora de si mesmo ao ver-se refletido no espelho d‟água); 

gozar a vida, a privacidade, o presente, o individualismo do carpe diem de 

Horácio („aproveita o instante presente‟); ética provisional e contextualizada 

em cada momento, sem compromissos para sempre, mas apenas contratos 

temporários; crepúsculo da razão (explosão do sentimento, aparição de um 

pensamento frágil e maleável – light - de um mundo fragmentado em um leque 

de valores para escolher); retorno a Deus (do sagrado, do mercado religioso, de 

uma religião à la carte, enquanto entram em crise as grandes instituições 

religiosas – cultiva-se o religioso à margem das instituições tradicionais, 

concretamente à margem das grandes Igrejas); Boom do esoterismo, do 

mistério, das seitas, da nebulosa esotérica da New Age, que aparece como uma 

nova religião e filosofia, e, sacralização de realidades da vida cotidiana (o 

corpo, o esporte, a música, o sexo, a arte, a natureza e a sociedade)
57

. 

 

 Independente de sua exatidão histórica, a pós-modernidade se caracteriza pelo ceticismo 

generalizado juntamente à idéia de que o aumento da compreensão secular da natureza das coisas 

leva os seres humanos a uma existência mais segura e satisfatória
58

.  

 A pós-modernidade, poderia ser considerada, segundo Nietzsche, como um “niilismo que 

está à porta”
59

. Para ele, a verdade era apenas a solidificação de velhas metáforas só podendo 

ser reveladas como crença humana e como opinião deste ou daquele grupo social
60

.  

Um dos temas básicos do debate pós-moderno, antecipadamente intuído por ele, gira 

em torno da realidade ou falta desta ou de sua multiplicidade. O niilismo é o conceito 

nietzschneano que mais de perto corresponde a este sentido de realidade fluido e oscilante. Para 

Nietzsche, os assim chamados sistemas da razão são sistemas de persuasão. As pretensões de se 

ter descoberto a verdade são desmascaradas como sendo a vontade de poder
61

. Nietzsche fala em 

“morte de Deus” como a perda dos fundamentos filosóficos, significando que não podemos mais 

ter certeza de nada. 

 Portanto, as origens da chamada pós-modernidade, sendo a fusão de idéias, de uma nova 

condição existencial dentro da modernidade com seus valores, se afirma como antítese a todo 

tipo de argumentação única, instaurando assim a possibilidade da diversidade e pluralidade 

frente à verdade. 
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2.2. Do pós-modernismo à pós-modernidade 

 

A idéia de modernidade foi a afirmação de que o homem é o que ele faz, e que, portanto, 

deve existir uma correspondência cada vez mais estreita entre a produção, tornada mais eficaz 

pela ciência, a tecnologia ou a administração, a organização da sociedade, regulada pela lei e a 

vida pessoal animada pelo interesse, mas também, pela vontade de se liberar de todas as 

opressões.  

Quando falamos em modernismo, pós-modernismo e pós-modernidade faz-se necessário 

precisar os termos, para poder distingui-los com propriedade. Segundo Anderson, o termo 

modernismo e pós-modernismo, nasceram numa periferia distante e não no centro do sistema 

cultural da época. Não veio da Europa e nem dos Estados Unidos, mas da América hispânica
62

.  

A noção de modernismo e pós-modernismo possui a mesma origem hispânica. Diz 

Anderson que,  

Devemos a criação do termo „modernismo‟ para designar um movimento 

estético a um poeta nicaraguense que escrevia num periódico guatematelco 

sobre um embate literário no Peru; [...] inspirou-se em várias escolas francesas – 

romântica, parnasiana, simbolista – para fazer uma „declaração de 

independência cultural‟ face à Espanha, que desencadeou naquela época um 

movimento de emancipação das próprias letras espanholas em relação ao 

passado. [...] Assim, também a idéia de um „pós-modernismo‟ surgiu pela 

primeira vez no mundo hispânico; [...] usado por Federico de Onís; usou-o para 

descrever um refluxo conservador dentro do próprio modernismo: a busca de 

refúgio contra o seu formidável desafio lírico num perfeccionismo do detalhe e 

do humor irônico, em surdina, cuja principal característica foi a nova expressão 

autêntica que concedeu às mulheres
63

. 

 

 Enquanto que o modernismo e o pós-modernismo encontram seu objeto inteiro na esfera 

cultural e crítico-institucional, a pós-modernidade não se localiza apenas nessa esfera, mas na 

renegociação entre ambas
64

. O modernismo está fortemente marcado pela mentalidade própria da 

cultura moderna racional, organizada, instituída e estereotipada. 

 O pós-modernismo, versão cultural e artística da pós-modernidade, possui características 

próprias, na medida em que instaura costumes artísticos novos. Sobre isso nos diz Lipoveysky: 

[...] o pós-modernismo aparece como a democratização do hedonismo, a 

consagração generalizada do Novo, o triunfo do „antimoral e do 

antiinstitucionalismo‟ e o fim do divórcio entre os valores da esfera artística e 

os do cotidiano. [...] Significa também o advento de uma cultura extremista que 

empurra a lógica do modernismo até seus mais extremos limites
65

. 
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 Segundo Connor, há três escritores cujas obras orientaram a discussão da pós-modernidade 

social, econômica e política: Jean-François Lyotard, Frederic Jameson e Jean Baudrillard
66

.  

Estes autores possuem especificidades próprias ao analisarem e refletirem sobre a pós-

modernidade. Não se opõem, mas se complementam. É a percepção que Rouanet nos dá ao dizer 

que: 

Segundo Baudrillard, as velhas teses subjacentes à sociedade de consumo estão 

hoje ultrapassadas, porque pressupõem um investimento libidinal dos objetos, 

um desejo de posse e de status, que de alguma maneira implicam a diferença 

entre o exterior e o interior, entre o espaço privado e o público [...] O homem 

pós-moderno é esquizóide, é permeável a tudo, deixa-se penetrar por todos os 

poros e orifícios [...] Lyotard vê a sociedade pós-moderna como uma nebulosa 

de „jogos de linguagem‟, no sentido de Wittgenstein, interações sociais 

específicas mediatizadas por enunciados de vários tipos, cada um dos quais 

obedece a regras próprias, não-redutíveis às demais. [...] Uma versão menos 

rudimentar da tese da ruptura é defendida por Jameson; [...] ele distingue três 

momentos sucessivos do capitalismo: o de mercado, limitado a espaços 

nacionais; o monopolista ou imperialista, que procura anexar outros mercados, e 

o multinacional, que se estende à maior parte do planeta. [...] Jameson não 

hesita em dizer que a esse terceiro estágio do capital corresponde a cultura pós-

moderna, do mesmo modo que o modernismo correspondeu ao segundo, e o 

realismo ao primeiro
67

. 

 

 Portanto, percebemos que mesmo que com matizes e referenciais diferentes, a pós-

modernidade tem suas relações teóricas e dependentes com o pós-modernismo, um focando mais 

a dimensão cultural-artística e o outro mais o ideológico-filosófico.  

 

2.3. Características da sociedade pós-moderna e o novo ethos humano 

 

Nos anos 70 se inicia uma nova era na sociedade ocidental. O fim dos movimentos culturais 

da década de 60 e o início da era do capitalismo geraram o que podemos chamar da sociedade 

pós-moderna. Vem carregada com valores e novos costumes humanos, que substituem a 

homogeneidade ética pela pluralidade e possibilidade do diferente que se manifesta de vários 

modos. 

Queremos aqui tratar de algumas características suas, com a emergência do novo ethos, 

partindo de algumas referências e características, tais como: simulação e o fim da história; 

pluralismo de valores e a ética civil; exacerbação estética e o novo sujeito narcísico; e, a cultura 

do fragmento e a fragmentação do humano.  
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2.3.1. Sociedade da simulação e o fim da história 

 

Na sociedade da simulação, as identidades são construídas pela apropriação das imagens; os 

códigos e os modelos determinam como os indivíduos devem perceber e se relacionar. A 

economia, a vida social e a cultura são todas governadas pela simulação, pela qual os códigos e 

os modelos determinam os bens.  

Enquanto a representação pretende produzir “verdades”, a simulação produz o não falso, 

mas o híbrido. Se a representação tenta absorver a simulação interpretando-a como falsa 

representação, a simulação envolve todo o edifício da representação como simulacro. Enquanto a 

lógica da representação se ancora nos princípios de identidade e verdade, a simulação 

desestabiliza ambas ao introduzir o princípio de diferença.  

A etimologia do termo “simulação” advém do grego e do latim (idola e simulacra). Quem a 

retomou em seu significado original foi Francis Bacon
68

 que considera os “idola” como 

obstáculos ao conhecimento; para ele são falsas noções ou antecipações, isto é, preconceitos. O 

termo “simulacra” não foi muito usado, contudo, foi retomado a partir da década de 1970 pelo 

filósofo francês Guilles Deleuze
69

. 

A simulação está fundada sobre o simulacro, isto é, sobre a aparência sem realidade. Mas o 

que é o o “simulacro”? Madarasz nos ajuda a conhecer esse conceito: 

O termo „simulacro‟ adquiriu, nos anos de 1970 e 1980, nos círculos norte-

americanos da arte e da literatura, uma conotação que se tornou bastante 

generalizada. No entendimento ligado a esse meio, o termo tem sido muitas 

vezes associado ao artificial, ou seja, a um conjunto de ficções cujo valor é 

equiparável ao de uma verdade, ainda que os meios expressivos pelos quais são 

recebidos sejam o que indica antes de tudo o seu valor. Essa recepção tardia de 

um conceito por tanto tempo associado ao falso, e assim ao indesejável, é uma 

conquista da racionalidade do ceticismo
70

. 

 

 Entramos numa era considerada como “era do vazio”
 71

, ou seja, uma era pós-moralista; o 

fim de uma época de valorização do sacrifício e de condenação do prazer. Nessa era podemos 

ficar mais livres e menos submissos; mais flexíveis e menos engessados por engrenagens de 

poder em nome de verdades que se apresentavam como locais e transcendentes. 

 Mais que tratar da sociedade da simulação é necessário perceber como a simulação, 

diferentemente da dissimulação, torna-se um “modus vivendi”, interferindo no modo de ser das 

pessoas.  
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Para Baudrillard “dissimular é fingir não ter aquilo que se tem. Simular é fingir ter aquilo 

que não se tem [...] A simulação é como o grau zero dos signos: ela é o termo não-marcado que 

se opõe ao termo marcado como ausência significante”
72

. 

 A sociedade da simulação, portanto, “desconstrutora” da única verdade e dos pluralismos, 

nos despedaça, sendo a repercussão do fenômeno de fim da história, ambas, características 

marcantes da pós-modernidade. Há uma perda do quadro de referência da história.  

Qual é a visão panorâmica que essa manifestação nos faz? Mardones nos mostra, dizendo 

que: 

Somos agitados, despedaçados, observados pelos meios de comunicação desde 

todos os ângulos. Mas não têm totalidade a que se referir nem possuem marco 

de referência em que obter sentido. Temos perdido, com o horizonte histórico, o 

sentido da história. Sem contexto não há significado; sem orientação, sem telos, 

sem totalidade, sem marco de referência, a história não existe. Vivemos na 

imediatez, no presente, movemo-nos daqui para ali, mas erráticos. Nos 

movemos em um espaço sem horizonte. A pós-modernidade significaria, 

portanto, a entrada em um tempo em que os acontecimentos se atropelam, [...] 

sem finalidade própria
73

. 

 

  Portanto, não há sentido, nem consciência e nem possibilidade da história nessa nova 

configuração pós-moderna, pois a técnica e as tecnologias da informação, pela simulação, 

impedem que o ser humano se torne realmente humano. 

 

2.3.2. Pluralismo de valores e a ética civil 

 

A questão de fim do sentido e da história continua como um problema ético. Não havendo 

sentido na história perdemos a orientação normativa. O medo em pensar no fim da ética leva a 

percebermos que vivemos sob o império do pluralismo de valores. 

Vidal nos proporciona algumas luzes sobre esse complexo fenômeno do pluralismo de 

valores, chamado por ele de “pluralismo moral”. Afirma que: 

Durante muito tempo a sociedade civil viveu dentro de uma concepção 

„monolitista‟ da moral, isto é, dentro de uma visão e de uma justificação 

uniforme dos valores morais [...] Com a democratização da vida social e das 

instituições deu-se o que Max Weber chamava „politeísmo axiológico‟, isto é, a 
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moral passou a ser vinculada a cada grupo e até a cada pessoa, às vezes em 

confronto direto com a moral de outros grupos e de outras pessoas
74

. 

 

Este fenômeno, contudo, não é isolado. É a manifestação de outros contextos fortes em 

tempos de pós-modernidade: perda de sentido global e criação de sentidos parciais. Sobre esta 

dupla percepção atual e impactante, Libânio nos ajuda a refletir, dizendo que: 

Gesta-se na pós-modernidade um homem novo, sem saudades do ser e do 

sentido, sem utopias. Liberta-se então de toda a longa construção ocidental, 

nascida na Grécia, reforçada pelo cristianismo, em que a história é um processo 

de desvelamento, descobrimento, manifestação do Ser. O homem vai 

produzindo pequenos sentidos, plurais, provisórios irreconciliáveis e 

irredutíveis a um grande sentido único e superior. Cada pequeno sentido vale 

por ele mesmo, no momento em que é vivido. Pode acontecer que se teça, em 

dada situação, uma rede de sentidos, constituindo-se uma constelação que 

traçará no espaço seu movimento próprio
75

. 

 

Diante desta situação o único caminho transitável na época da separação e autonomia das 

esferas de valor é manutenção da pluralidade dos jogos de linguagem. Segundo Mardones, trata-

se de aceitar a irredutível pluralidade dos jogos de linguagem, sem aspirar a acordos ou 

consensos que não sejam temporais e locais, já que a sociedade está entrevada de uma rede de 

regras pragmáticas heterogêneas
76

. 

Nesse sentido, filosoficamente, a única saída racional e humana baseia-se em um possível 

consenso acerca das regras que definem cada jogo, sendo locais as conclusões. A solução se dá 

em aceitar a realidade, sem nostalgias restauradoras, da unidade perdida. A identidade ética pós-

moderna, configurando-se na implantação da razão pluralista, faz abrir a discussão no contexto 

da pluralidade, e, não da unidade fechada e acabada.  

Mosso também nos ajuda a compreender o fenômeno do pluralismo dos valores e da ética, 

indicando elementos sociológicos para uma análise mais madura a partir da própria experiência 

do pluralismo globalizado do mundo atual. Diz ele que, 

Uma das características do mundo atual é a vertiginosa aceleração do processo 

de aproximação planetária dos homens. Isto dá origem a um dinamismo 

paradoxal. De um lado, as pessoas têm a experiência da proximidade de outras 

pessoas que tem estilo de vida, religião, sistema social e político, sistema moral, 

visão do mundo extremamente diferentes, às vezes contraditórios, com relação a 

eles próprios ou entre eles. De outro lado, têm a experiência da fragmentação da 

homogeneidade cultural das próprias comunidades de vida e do afastamento e 

diversificação dos vizinhos
77

. 
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Podemos dizer que nesse clima pós-moderno em que muitos valores e costumes se 

expandem e se explicitam, independentemente do instituído, a ética, enquanto “reflexão 

científica do agir humano, das normas, visões e atitudes morais, bem como das instituições 

sociais, sob a perspectiva do bom e do reto”
78

, também entra em crise, e fala-se, em fim da ética 

na era pós-moderna.  

Na verdade, o que está por trás deste fim da ética é a crise dos fundamentos únicos de um 

modo de ver a vida, os valores e os costumes. É a convergência para a chamada ética civil. Esta é 

a convergência e o denominador comum da sociedade pluralista e democrática como também das 

diversas opções morais da sociedade
79

. 

A existência desta ética civil é devedora de três condições peculiares, próprias do atual 

“modus vivendi” pós-moderno: não confessionalidade da vida social, pluralismo de projetos 

humanos e possibilidade teórica e prática da ética não religiosa
80

. Ela possui algumas funções 

globais, fundamentais no contexto pós-moderno, que podem ser expressas do seguinte modo: 

1.) Manter o alento ético dentro da sociedade e da civilização, nas quais impera 

cada vez mais as razões „instrumentais‟ e decrescem as interrogações sobre os 

fins e os significados últimos da existência humana; 2.) Unir os diferentes 

grupos e as opções distintas criando um terreno de jogo neutro a fim de que, 

dentro do necessário pluralismo, todos colaborem para elevar a sociedade até 

cotas sempre mais altas de humanização; 3.) Desacreditar eticamente aqueles 

grupos e projetos que não respeitam o mínimo moral comum postulado pela 

consciência ética geral
81

. 

 

Portanto, as discussões que envolvem o pluralismo ético e a afirmação de uma ética civil, 

tornam-se infindáveis. Mais que se fechar a essa problemática, ela exige de nós, em tempos de 

pós-modernidade, um espírito de abertura e reflexão para dar novas fundamentações a nossa vida 

e aos valores correspondentes a uma ética humanizante. 

  

2.3.3. Exacerbação do individualismo e o novo sujeito narcísico 

 

A pós-modernidade enquanto complexo movimento nos apresenta outras duas características 

marcantes: exacerbação do individualismo e o surgimento do sujeito narcísico. Entre os sintomas 

da pós-modernidade, numa continuidade e novidade em relação à modernidade, está o indivíduo, 

agora, como ser mais ativo, na dimensão pequena, local, de cotidiano. 
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Dentre os inúmeros problemas pós-modernos, adquiriu um realce enorme o da exacerbação 

do indivíduo da existência, intimamente ligado ao do novo sujeito emergente, o narcísico. Há 

uma forte carga de sedução por trás dessa mentalidade que tende a um processo de 

personalização humana, outro nome para o individualismo contemporâneo. Sobre isso nos diz 

Lipovetsky: 

A sedução [...] dirige o nosso mundo e o remodela de acordo com um processo 

sistemático de personalização cuja finalidade consiste essencialmente em 

multiplicar e diversificar a oferta, em oferecer mais para escolha, a 

homogeneidade pela pluralidade, a austeridade pela satisfação dos desejos [...] 

sedução que reduz os quadros rígidos e coercitivos, funciona com suavidade 

respeitando as inclinações do indivíduo, seu bem-estar, sua liberdade e seus 

interesses
82

. 

 

Esta sedução, que a sociedade fabrica a todo momento e instante, quer centrar este 

indivíduo, desgostoso com o projeto moderno, como fonte e fim da felicidade. 

Consequentemente, este individualismo do sujeito autônomo, próprio da modernidade, 

desemboca num individualismo do eu narcísico.  

O individualismo contemporâneo repercute e seduz as mais variadas formas de expressão da 

vida humana. A estética pós-moderna impregna a realidade e os objetos, para que eles se tornem 

mais atraentes. O apelo da publicidade estetizada envolve a personalização e a erotização do 

mundo das mercadorias; o homem é seduzido pelo objeto para se integrar no circuito do 

capitalismo como obra de arte
83

.  

Junges examina com precisão esse individualismo hodierno dizendo que: 

O individualismo do sujeito autônomo desemboca num individualismo do eu 

narcísico. O primeiro apontava para um sujeito empreendedor e cidadão; o 

segundo, para um sujeito solipsista e hedonista. O segundo corresponde à 

desintegração do primeiro. Se o sujeito autônomo significou a afirmação da 

identidade e da independência, o sujeito narcísico aponta para a perda da 

identidade e da auto-suficiência
84

. 

 

Este novo sujeito narcísico, advindo desse estado de inércia total e de um vazio interior, se 

manifesta como aquele que busca somente a si mesmo, fechado ao mundo e ao outro. Disso 

resulta a negação da perspectiva do futuro, importando, portanto, viver apenas o presente e 

desfrutá-lo plenamente, não existindo consequentemente, projetos que dêem sentido ao presente.  

Há uma perda de identidade do narcísico que está desintegrado e esvaziado interiormente.  
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Nesse novo cenário, desaparece a perspectiva do outro e do sentimento de solidariedade com 

o sofrimento dos outros; cada um busca a si mesmo, sendo que as pessoas estão desesperadas 

simplesmente com a libertação e o bem estar do seu próprio eu e do seu corpo. Obcecadas por si 

mesmo, já não sonham e não se deixam afetar por nada
85

.  

Narciso se torna a grande figura mitológica e lendária da pós-modernidade, um marco do 

estágio e desenvolvimento do individualismo. Lipovetsky nos mostra que: 

O narcisismo foi gerado pela deserção generalizada dos valores e finalidades 

sociais, ocasionada pelo processo de personalização. A anulação dos grandes 

sistemas de sentidos e o hiperinvestimento no Eu andam de braços dados: nos 

sistemas com „aparência humana‟, que funcionam para o prazer, o bem-estar, a 

despadronização, tudo concorre para a promoção de um individualismo puro, ou 

seja, psicológico, desembaraçado dos enquadramentos de massa e projetado 

para a valorização geral do indivíduo. É a revolução das necessidades e sua 

ética hedonista que, atomizando suavemente os indivíduos e esvaziando aos 

poucos as finalidades sociais de seus significados profundos, permitiu que o 

discurso psi se enxertasse no social e se tornasse um novo éthos de massa
86

. 

 

Enquanto Lipovetsky usa o termo “personalização” para aplicar ao contínuo processo que a 

sociedade impõe sobre o indivíduo pós-moderno, Bauman usa o termo “individualização”, com 

o sentido de mostrar o movimento a pessoa faz para descobrir sua identidade perdida diante de 

tantos impactos. Diz ele, 

O que a idéia de „individualização‟ traz é a emancipação do indivíduo da 

determinação atribuída, herdada e inata do caráter social dele ou dela: uma 

separação corretamente vista como uma característica muito clara e seminal da 

condição moderna [...] A „individualização‟ consiste em transformar a 

„identidade‟ humana de uma coisa „dada‟ em uma „tarefa‟
87

. 

 

 Portanto, o individualismo contemporâneo e o novo sujeito narcísico, ambos, marcas fortes 

da pós-modernidade, desafiam a reflexão ética, no sentido de que diluindo a categoria de pessoa 

num eu ensimesmado, exige uma revitalização dessa categoria antropológica, para buscar uma 

nova integração do conceito de pessoa. 

 

2.3.4. A cultura do consumo e a fragmentação do humano 

 

A massificação do consumo demonstra ser um problema a ser enfrentado pela sociedade. 

Queremos refletir sobre a cultura do consumo e a fragmentação do humano, apresentando a 

inter-relação como condição de vida pós-moderna.  
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Segundo Touraine, nossas idéias sobre o consumo foram dominadas durante muito tempo 

por dois tipos de explicações; diz ele: 

De acordo com a primeira, o consumo tem a forma de uma escada que vai dos 

bens mais indispensáveis, a alimentação, aos que comportam a maior parte da 

livre escolha, os lazeres, passando pela vestimenta e a habitação; de acordo com 

a segunda, o consumo é a linguagem do nível social, porque o que cada um de 

nós acredita ser seu gosto é determinado pelo lugar que ele ocupa na sociedade 

e sua tendência de subir ou de descer, de sorte que o consumo aparece 

estreitamente determinado pelo status social
88

. 

 

 A análise nos permite perceber que vivemos no mundo pós-moderno, com uma nova 

percepção de consumo enquanto cultura solidificada, que interfere em todas as esferas da vida 

social e catalisa todas essas esferas em si. O pós-moderno é corretamente relacionado com uma 

sociedade em que os estilos de vida do consumidor e o consumo de massa dominam a vida dos 

seus membros.  

 Há uma lógica interna nesta cultura de consumo que forma e introjeta nas pessoas 

necessidades insaciáveis. A revolução do consumismo, por um lado, quer controlar a totalidade 

da sociedade e, por outro lado, a liberação cada vez mais ampla da esfera particular pelo 

indivíduo. Esta complexa e tirânica situação é narrada por Lipovetsky, que diz: 

Absorvendo o indivíduo na corrida pelo nível de vida, ao legitimar a busca da 

realização de si mesmo, ao sufocá-lo com imagens, com informações, com 

cultura, a sociedade do bem-estar gerou uma atomização ou uma radical perda 

de socialização sem qualquer semelhança com aquela instituída pela 

escolarização obrigatória [...] A era do consumismo não apenas desqualificou a 

ética protestante como também liquidou o valor e a existência de costumes e 

tradições, produziu uma cultura nacional e também internacional com base na 

solicitação das necessidades e das informações; arrancou o indivíduo do local e 

ainda mais da estabilidade da vida cotidiana, da imobilidade imemorial 

existente nas relações com os objetos, com os outros, com o corpo e consigo 

mesmo
89

. 

 

 O mecanismo que subjaz à lógica do consumo, criando uma verdadeira cultura do consumo, 

se conduz mediante a sedução. Apresenta-nos como sendo uma estrutura aberta, dinâmica e 

paradoxal; enquanto que por um lado, solta o indivíduo dos laços da dependência social, por 

outro, acelera os movimentos de assimilação e de rejeição. Neste longo e lento processo de 

internalização deste sutil mecanismo, emerge outro processo: o da fragmentação do humano.  

A fragmentação do humano é fruto da crise de identidade. Na pós-modernidade o 

indivíduo é estruturado a partir de uma desintegração que repercute em seu corpo. Segundo Lyon 

“a idéia de que a realidade está sendo fragmentada em imagens é comum no discurso pós-
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moderno”
90

. O conceito de identidade e sujeito está em transformação e caminhando para uma 

contínua fragmentação. Em contrapartida, uma longa tradição racionalista e iluminista sente as 

consequências desta nova mentalidade fragmentada pós-moderna.  

Stuart Hall nos ajuda a compreender que a idéia iluminista de um sujeito com identidade 

indivisa aos poucos se dilui nesta nova cultura; é o que ele nos diz: 

O sujeito do iluminismo era um indivíduo totalmente centrado, unificado, 

dotado das capacidades de razão, de consciência e de ação, cujo centro consistia 

num núcleo interior, que emergia pela primeira vez quando o sujeito nascia e 

com ele se desenvolvia, ainda que permanecendo essencialmente o mesmo – 

contínuo ou idêntico a ele – ao longo da existência do indivíduo. O centro 

essencial do eu era a identidade de uma pessoa. O sujeito ainda tem um núcleo 

ou essência interior que é o eu real, mas este é formado e modificado num 

diálogo contínuo com os mundos culturais exteriores e identidades que esses 

mundos oferecem
91

. 

 

Este processo de fragmentação tem suas influências marcantes no conceito e vivência de 

corpo integrado. Na pós-modernidade, os avanços da medicina contribuem para uma melhor 

percepção do corpo: reconstituem o nariz, implantam cabelos, levantam seios, diminuem quadris, 

aumentam bumbuns, preenchem rugas e já chegaram a uma fragmentação maior, através da 

decodificação do mapa genético do corpo humano. Cada parte do corpo pode ser tratada e 

concebida individualmente, sem que as outras sejam afetadas.  

Portanto, na pós-modernidade, torna-se urgente repensar a excessiva manipulação que a 

cultura do consumo, por inúmeros mecanismos e dispositivos de sedução, impregna no ser 

humano, levando este a uma contínua fragmentação, perdendo as noções gerais de uma 

humanização integradora. 

 

3. Costumes e valores em mutação: respostas ante o desafio pós-moderno 

 

A pós-modernidade, enquanto complexo movimento de mudança de paradigma da 

civilização ocidental, apresenta impasses e desafios à reflexão ética colocando em dúvida a 

necessidade e exigência da ética enquanto fundamento pela universalidade e racionalidade. 

Muitos costumes e valores se encontram em mutação ou tentam responder a nova demanda pós-

moderna. Nesse sentido, “vislumbramos um processo de decomposição da modernidade”
92

. 

Queremos aqui apresentar as principais idéias dos principais mestres da suspeita, Marx, 

Nietzsche e  Freud, que no contexto moderno fizeram ferrenhas críticas ante os valores e 

costumes do mundo moderno. Apresentaremos a problemática do relativismo e da configuração 
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de uma ética pós-moderna, fundada no princípio do pluralismo ético e consequentemente 

fragmentação. 

 

3.1. A originalidade da suspeição crítica moderna 

 

Há muito tempo se elevaram vozes de insatisfação e descontentamento com a forma 

moderna de apresentar a moral. A religião e a moral, instituídas segundo critérios metafísicos e 

universais, foram desconstruídas e necessitaram passar por uma remodelação após Marx, 

Nietzsche e Freud.  

Vivemos num momento em que as referências tradicionais desapareceram e que não 

sabemos mais exatamente quais podem ser os fundamentos possíveis de uma teoria ética. É, 

portanto, num vazio absoluto que a ética contemporânea, fundamentada nesses três principais 

autores modernos se desenvolve com frágeis bases ontológicas, metafísicas e religiosas dos 

valores e costumes.  

3.1.1. As denúncias do marxismo: a moral da alienação 

 

O primeiro grande crítico da suspeita foi Karl Marx. Seus adeptos, os marxistas, 

denunciaram como ele, os critérios e as avaliações da moral comumente aceita. Para o marxismo, 

o fundamento último de qualquer ideologia se encontra no mundo das relações econômicas, 

sendo que a religião e a moral unem forças. É o que nos diz Azpitarte: 

A religião e a moral não são senão expressões e formas de uma consciência 

social que corresponde a determinada situação econômica. O mundo do 

proletariado, submerso na exploração e na miséria, precisa criar uma religião 

que lhe sirva de alívio e narcótico para suportar esse sofrimento. Deus se 

transforma então para o povo numa droga, numa felicidade ilusória, sem a qual 

não valeria a pena viver
93

. 

 

Vemos tanto em Marx, como também nos marxistas, uma primeira denúncia de uma religião 

e moral isoladas dos mecanismos econômicos e sociais. Esse modo de pensar foi demolidor do 

grande sistema de pensamento hegeliano rompendo com o idealismo das filosofias da história; 

fundamentou-se na idéia de progresso, não mais pensado como o triunfo da razão ou a realização 

do Espírito Absoluto hegeliano, mas como a libertação de uma energia e de necessidades 

naturais às quais se opõem as construções institucionais e ideológicas
94

.  

Para Touraine, Marx é considerado um intelectual pós-moderno; ele mesmo nos diz que: 

“Marx é o primeiro grande intelectual pós-moderno porque ele é anti-humanista e porque 

definiu o progresso como liberação da natureza, não como realização de uma concepção do 
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homem”
95

. Na verdade, Marx não tinha nenhuma intenção de conceber uma antropologia, mas 

analisar até que ponto o homem é alienado de sua própria humanidade, ficando, portanto, 

desfigurado. 

O homem alienando-se com seus produtos e se identificando com eles percebeu que é um 

ser histórico. Para ele, a história não é absoluta, como era em Hegel, mas é uma história da 

alienação humana. O conceito de alienação é caro a Marx; é a base de seu pensamento. Nogare 

nos ajuda a perceber, que para Marx, existem quatro tipos de alienações marcantes, 

profundamente arraigadas na religião e na moral, desestruturadoras do pensamento ocidental: 

1.) Alienação religiosa: herança de Feuerbach; para ele é preciso destruir a 

religião para que o homem se recupere a si próprio, recuperando sua dignidade e 

liberdade, pois o único Deus do homem é o próprio homem; 2.) Alienação 

ideológica: a ideologia, às vezes, torna-se autônoma e tirana dos homens. 

Podem não indicar os caminhos de sua liberdade; 3.) Alienação política: os 

homens formam grupos e sociedades e em particular criam o Estado, para que 

seus direitos e seus bens sejam garantidos e promovidos; estes, podem assumir 

existência autônoma e se revoltam contra o homem privando-o ou mutilando-o 

em seus direitos e bens; 4.) Alienação econômica: é a base e a determinante de 

todas as outras alienações e se funda na propriedade privada dos meios de 

produção. Abolir a propriedade privada é abolir a alienação econômica e toda 

forma de alienação
96

. 

 

Com o marxismo, portanto, encontramo-nos diante do paradoxo de um sistema materialista 

que oferece o idealismo utópico de uma sociedade mais humana e fraterna que denuncia o 

espiritualismo hipócrita de uma moral e defende um materialismo prático.  

 

3.1.2. As críticas de Nietzsche: a moral do ressentimento 

 

Nietzsche se caracteriza por ser um denunciador da moral “mascarada” no Ocidente. Com 

ele a moral recebe as maiores críticas; por ele, também houve a possibilidade de uma verdadeira 

reconfiguração de seus fundamentos. Para ele a moral não é mais do que uma resposta histórica 

às necessidades do homem em determinada cultura.  

Os conceitos de bem e de mal se desenvolveram de forma antagônica, conforme 

prevaleceram a moral do senhor ou a do escravo. Sobre essa tipologia, Azpitarte nos ajuda a 

compreender, dizendo que: 

Inicialmente dominam os senhores. Bom é o que eles defendem e exaltam: a 

nobreza, o poder, o êxito, a força, a liberdade. O nobre é criador de valores, sem 

que ninguém tenha de ensinar-lhe em que consiste a bondade das ações, porque 

é ele que determina o que se deve aceitar ou rejeitar. O mal, ao contrário, são as 

atitudes e os sentimentos opostos. O fraco, o humilde, o incapaz e o submisso 

são desprezados [...] Mas um dia os escravos se rebelam de maneira sutil e 
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indireta. Não enfrentam seus senhores para vencê-los e dominá-los de maneira 

direta, mas através da inversão moral que brota do ressentimento
97

. 

 

Na moral do ressentimento de Nietzsche encontra-se o ponto central de sua crítica à moral 

cristã. Ele acredita que o cristianismo gerou uma atitude de ressentimento: a atitude do homem 

que é débil e acaba por aceitar a submissão, a debilidade ou a piedade; uma aspiração dos mais 

fortes. Nietzsche chegou a essa conclusão após uma rigorosa reflexão genealógica da moral.   

O ressentimento é uma reação que quer cessar o sofrimento; cessando-o, chega-se ao 

segundo estágio fundamental da moral: a moral ascética do cristianismo
98

. Como o cristianismo 

nasceu em ambiente de escravos ele impôs uma nova escala de valores. A crença no Deus que 

recompensaria no outro mundo a miséria e o sofrimento desta vida, ajudaria muitos resignados e 

humildes a conservar esperanças vãs. A moral cristã, portanto, segundo Nietzsche está fundada 

em valores invertidos. Ao invés de fomentar a felicidade e a alegria, estimula a passividade 

submissa e paciente. 

A idéia da morte de Deus causará um alívio para uma moral que transfere para Deus os 

problemas humanos não assumidos. Esta ligação entre o ressentimento e a morte de Deus nos é 

compartilhada por Azpitarte. Diz ele, 

A resignação reprimida provoca a má consciência e o sentimento de culpa, se 

bem que se procure superá-los com a ilusão do Deus que perdoa e recompensa 

precisamente porque nos sentimos pecadores. Por isso a morte de Deus deve ser 

proclamada com júbilo e alegria, uma vez que essa idéia foi o fundamento dessa 

moral absurda, pessimista e castradora do direito humano a viver feliz e no 

bem-estar. No fundo de todas as suas críticas há o protesto e a rejeição absoluta 

da moral do ressentimento, porque a identifica com o cristianismo. A sua 

destruição é necessária para se recuperar outro aspecto, que sufoque a tristeza e 

a apatia, e para se enfrentar a existência com disposição muito diferente
99

. 

 

Portanto, em Nietzsche a moral do ressentimento e a crítica ferrenha ao ideal ascético do 

cristianismo, ao promoverem a desconstrução da noção do sujeito moderno, com identidade e a 

fragmentação do pós-moderno, também promoveram as bases da atual sociedade niilista 

“incompleta”
100

. Esta perdendo as referências éticas universais entra em um processo de auto-

deterioração buscando novos referenciais para sua reconstrução. 
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3.1.3. A moral como mecanismo de defesa: Freud e a psicanálise 

 

O mais importante pressuposto de toda a teoria freudiana e psicanalítica é a existência de 

processos mentais inconscientes; esses processos são a causa de certos tipos de distúrbio que não 

podem ser explicados como resultado de doenças orgânicas
101

. A crítica de Freud e da 

psicanálise freudiana terá como foco central a ênfase no processo de transferência e projeção 

humana ao transcendente como gerador do mecanismo de defesa. 

Assim como Nietzsche, Freud também fará uma dupla crítica à moral ocidental e à religião, 

pois estas são prenhes de ambigüidades e falsas ilusões. Para Freud, a idéia de Deus não é mais 

do que uma criação fantasiosa do inconsciente humano. Azpitarte nos ajuda a compreender esse 

mecanismo latente no ser humano. Diz ele, 

O homem, sufocado pelos problemas e dificuldades da vida, tem necessidade de 

encontrar uma solução adequada a todas as frustrações e limites da realidade. 

Na infância esses problemas são resolvidos pela presença todo-poderosa dos 

adultos, especialmente dos pais. Mais tarde a ilusão infantil de superar a 

fraqueza e a impotência se projeta sobre alguém que, com seu poder e carinho, 

possa remediar nossa incapacidade
102

. 

 

 Para Freud, a crença religiosa permite que os crentes gerenciem seu desalento negando suas 

necessidades insatisfeitas e elevando a representação interna do pai ao posto de Deus. O 

mecanismo de defesa nasce dessa tentativa de ultrapassar, vencendo os terrores da natureza e do 

desamparo, “reagindo psicologicamente e criando deuses não somente transformando as forças 

da natureza em pessoas com os quais pode se associar como seus iguais, mas dando-lhes o 

caráter do pai”
103

. 

O ser humano transferindo toda a sua responsabilidade para este pai (Deus) fundamenta sua 

vida moral nesta realidade imperativa e externa. Em outras palavras: o crente confia que um ser 

superior, Deus, ordena tudo para o melhor, tanto sua vida moral, como sua relação com Ele 

mesmo. Freud quis produzir uma “psicogênese da religião”, analisando a fé totêmica das 

crianças. É o que nos diz Küng: 

Na observação das crianças pequenas, chamara-lhes especial atenção que 

primeiramente elas gostam de animais, mas que numa fase mais tardia do 

desenvolvimento começam a ter medo deles. Quando se analisam essas fobias 

de animais em crianças, ou também nos adultos em que as fobias infantis se 

conservaram de uma maneira neurótica, pode-se perceber a razão: o medo do 

próprio pai, mas que é transferido ou projetado sobre um símbolo paterno: o 

animal [...] Porém esse temor não é elaborado conscientemente, e sim reprimido 
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no inconsciente. Continua a viver aí, ressurgido sob uma forma diferente: o pai 

é substituído por um animal
104

. 

 

A fé e a religião nascem, então, desse mecanismo de defesa para proteger-nos das ameaças 

que nos vêm do destino e das privações impostas pela civilização.  A moral responde a uma série 

de interesses inconscientes e escondidos de todos por meio de uma imagem narcisista e 

idealizada.  

A psicanálise nos desafia e nos encoraja a sermos adultos, abandono nossas seguranças 

infantis. Sua crítica quer nos fazer encarar a vida com realismo para abandonar as incoerências. 

Percebe isto, Azpitarte, ao dizer que a: 

A psicanálise nos põe em guarda, portanto, diante da possibilidade de 

comportamentos pseudo-humanos e pseudo-cristãos, quando a preocupação se 

centra em oferecer uma imagem que sirva principalmente para satisfazer 

necessidades inconscientes. O encontro com essa verdade não é fácil nem 

cômodo, porque ninguém quer romper esse eu ideal, para o qual guardamos 

nossas melhores energias
105

. 

 

Pela psicanálise, portanto, no atual contexto pós-moderno, somos chamados a uma 

verdadeira vida adulta e madura que nos possibilite relativizar as inúmeras defesas, complexos e 

fixações que trazemos, e, assim, integrar a nossa personalidade, fé e moral numa identidade e 

vida ética coerente. 

 

3.2. Os valores e costumes em tempos de relativismos na pós-modernidade 

 

Vivemos em um momento da história em que a compreensão dos valores e costumes é 

tensionado por inúmeros relativismos provenientes do não entendido contexto pós-moderno que 

traz em seu bojo pluralismos de visões e costumes, mas carência de discernimento.  

Todos os valores interessam ao ser humano pós-moderno, mas o que é típico do valor moral, 

é que ele não aperfeiçoa a pessoa numa só dimensão e, sim, na totalidade de sua existência. Os 

valores querem ser uma chamada à sua liberdade, enquanto busca responsável por seu próprio 

destino.  

O conceito de valor nos é bem esclarecido por Junges. Diz ele, 

Valor moral é uma perfeição ou qualidade inerente à própria atividade humana, 

tanto interna como externa, enquanto esta se manifesta como autenticamente 

humana, isto é, em conformidade com a dignidade da pessoa e, portanto em 

correspondência com o sentido mais profundo da existência humana
106

. 
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O ser humano é chamado continuamente à construção e reconstrução de seus valores 

mediante um eterno processo de discernimento dos inúmeros valores e tendências que de todos 

os lados o influenciam. A pós-modernidade não dá essa condição de discernimento 

gratuitamente; exige de nós uma contínua busca de interiorização destes valores. 

Na sociedade moderna, fundamentada no ser humano como ser racional, se conferia uma 

estrutura objetiva, à qual submetia todos os humanos. A base racional acabou colocando o 

pessoal e o individual na frente do social, tornando a sociedade fruto de uma espécie de pacto ou 

ajuste, permitindo o convívio dos indivíduos, que deixados a si mesmos seriam como lobos uns 

dos outros
107

. 

A crise da modernidade dá origem a uma mudança social profunda, deixando de lado o 

parâmetro racional e reduzindo a razão a uma simples função utilitária. Eis as duas 

características complementares da pós-modernidade, descritas nos seguintes termos: 

Em primeiro lugar, a subjetividade desponta como a raiz do agir humano, que 

passa a ter como exigência fundamental a fidelidade a si mesmo, a 

autenticidade, a afirmação da própria identidade, levando o antropocentrismo, 

num certo sentido, ao seu extremo: o que conta é a realização final do sujeito, 

de tudo que busca, deseja e luta por conseguir
108

. 

 

Nesse sentido, o agir humano na pós-modernidade, fruto da exacerbação subjetivista, dá 

origem a um novo tipo de sociedade, que não mais encontra seu fundamento numa estrutura 

moral objetiva, mas que precisa encontrar no próprio sujeito a raiz do seu ser social e de seu 

convívio comunitário. Há na pós-modernidade, com essa exacerbação do sujeito, um 

individualismo que desemboca num narcisismo. O valor moral e os costumes não se formam 

mais a partir de um sujeito racional determinado a realizar seus objetivos, mas sim segundo o 

vazio valorativo: 

Esse vazio interior manifesta-se como uma desvitalização de estruturas 

antropológicas típicas do ser humano. Desaparece a perspectiva do futuro ou da 

utopia. O que importa é viver o presente e desfrutá-lo plenamente. Não existem 

projetos que dêem sentido ao presente. Vive-se a fugacidade do momento. 

Proclama-se o fim da história. A historicidade é esvaziada
109

. 

 

 Já que o determinante nos valores e costumes é o próprio sujeito lançado em seu 

individualismo narcísico pós-moderno, entra em questão o relativismo ético, equivalente ao 

subjetivismo e o pluralismo.  

 Na história da ética manifestaram-se várias formas de relativismos. Essas reduzem-se a duas 

principais: relativismo subjetivista e relativismo convencionalista. Neri nos ajuda a compreender 

estas duas concepções; diz ele, 
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A primeira diz respeito, sobretudo, à natureza do juízo moral e afirma que o 

significado desse juízo é relativo às preferências, aos interesses, aos sentimentos 

ou às crenças do sujeito [...] A segunda forma de relativismo é a 

convencionalista e consiste em afirmar que validade ou verdade das normas, 

dos princípios ou valores morais é relativa às formas históricas de sociedades e 

de culturas em cujos códigos morais aqueles princípios ou valores estão 

incorporados
110

. 

 

 Podemos dizer que o problema a ser enfrentado consiste em perceber até que ponto se pode 

aceitar na ética o subjetivismo e o pluralismo. O relativismo ético ao querer justificar-se, parte da 

existência de inúmeros sistemas éticos diversos e divergentes entre si; são comuns nos dias 

atuais expressam claramente a vulnerabilidade e relatividade pós-moderna. Contudo, cria-se uma 

tensão entre a ética normativa e a ética da situação, explicitada melhor na pós-modernidade. É o 

que nos diz Privitera: 

[...] se o mérito da ética da situação consiste em enfatizar de modo bem mais 

incisivo a necessidade da atitude moralmente boa, seu relativismo normativo 

consiste em realçá-lo de modo exclusivo, em identificar os dois juízos sobre a 

atitude e sobre o comportamento e, em última análise, em pensar que o juízo 

moral formulado por uma pessoa moralmente boa é por si mesmo tão 

verdadeiro e bom quanto o oposto formulado por outras pessoas moralmente 

boas
111

. 

 

 Portanto, os valores e costumes em tempos de pós-modernidade, abarcam em si inúmeras 

tendências. A ética, enquanto paradigma fundante do ocidente, sendo substituída pela estética, 

entra num processo de emudecimento: verdadeira experiência do enfraquecimento da razão que 

alicerça as bases da pós-modernidade. Os costumes e valores, assim como o ethos são 

continuamente res-significados a partir da subjetividade e do indivíduo narcísico. Já não 

contemplamos discursos de totalização ética, mas valores e costumes que brotam do indivíduo 

“narcizado” e fechado em si que busca respostas diante de sua fragmentação. 

 

3.3. Identidade ética pós-moderna: pluralismos e fragmentação radicais 

 

A pós-modernidade é a experiência de uma liberdade ilimitada pautada pela ausência de 

padrões que se impunham como ocorreu na antiguidade e na modernidade. Caracteriza-se por ser 

a experiência de um vazio e de experiências sensoriais intensas.   

Neste contexto pós-moderno há uma retomada de valores do passado com configurações 

próprias na atualidade. É o que nos mostra Zajdsznajder. Diz ele, 

Seria então a Pós-Modernidade uma síntese dialética entre a Antiguidade e a 

Modernidade? Há, sem dúvida, na experiência do presente a tentativa de 

retomar – ou „resgatar‟, como se diz tão frequentemente – formas, valores e 

instituições da Antiguidade que foram anulados, abandonados ou esquecidos 
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pela Modernidade. De fato, a Pós-Modernidade é o período em que se acredita 

na possibilidade das combinações antes consideradas como esdrúxulas. Como, 

por exemplo, colocar uma emissora de rádio ou televisão das mais avançadas 

tecnologicamente para lançar mensagens religiosas das mais tradicionais
112

. 

 

 A relevância da ética no mundo pós-moderno emerge do bojo da própria Pós-Modernidade. 

Seu caráter de amoralidade como sugerem os autores, não nos permite falar em pós-moralidade, 

mesmo com suas inúmeras ambigüidades. A identidade da ética pós-moderna se constrói na 

crítica radical à fundação metafísica e a universalidade da ética. Bauman nos diz que “a ética se 

torna, em última instância, uma invenção de cada um; a pluralidade é o único valor legítimo, e 

qualquer unidade última está sob suspeita de ilusão metafísica”
113

. Neste sentido, a perspectiva 

pós-moderna significa, sobretudo, o “rasgamento” da máscara das ilusões; o reconhecimento de 

certas pretensões como falsas e de certos objetivos como inatingíveis, e nem, por isso, mesmo 

desejáveis. 

Percebemos elementos modernos na pós-modernidade e vice-versa, contudo, não há uma 

reflexão retilínea acerca dela, já que está em um processo de construção. Mais que uma época de 

conceitos claros, vivemos um período de transição que traz em si crises e identidades afirmadas. 

Diz Rocha: 

Vivemos uma transição de época cuja complexidade tem sido expressa pela 

expressão „crise ética‟. Esta última se faz sentir, de um lado pela acentuada 

pluralidade de idéias e comportamentos no campo moral, pela perda pós-

moderna de referenciais comuns e pela confusão de valores; de outro, pela 

globalização do paradigma da „mesmidade‟ neoliberal, que se vai impondo 

como se fosse a única alternativa viável. Acrescenta-se a isso as dificuldades 

para se responder satisfatoriamente às novas questões que vão surgindo, como, 

por exemplo, no âmbito da bioética, ou ainda a reformulação da resposta de 

antigos problemas morais
114

. 

 

Portanto, há um paradoxo ético na pós-modernidade: esta se realiza na plenitude do 

comando capitalista, configuração estritamente moderna. Há a convivência entre as coisas, 

informações e fluxos de elementos que acabam se combinando e perdendo-se um no outro. A 

globalização, dispositivo facilitador em meio à grande rede, propicia a experiência de perda e a 

reaparição da voz ética.  

Diferentemente do passado, em que a ética ditava a verdade, as normas universais e os 

limites, a ética na pós-modernidade, carrega em si alguns mecanismos que exigem uma visão 

positiva do indivíduo, isto é, a busca do bom senso e discernimento para a convivência. Sobre 

isto nos diz Zajdsznajder: 
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[...] a ética não fala em nome de um ser transcendente ou de uma razão 

universal, que era o cerne do humanismo moderno. A voz ética diz 

principalmente que precisamos de limites, de regras para que as energias e 

forças que nós mesmos liberamos não acabem nos destruindo, a nós, os seres 

humanos. Percebemos que os poderes que foram desvendados na Modernidade, 

a força fáustica, podem voltar-se contra nós e tudo destruir
115

. 

 

Os pluralismos e fragmentações radicais, advindos da pós-modernidade, expressam essa 

perda de referências claras. Por outro lado, as condições pós-modernas e o fenômeno da 

tecnociência – articulação da tecnologia com a ciência e com a acumulação do capital - 

dificultam uma melhor panorâmica ética pós-moderna, acelerando os relativismos e 

fragmentações. O ser humano pós-moderno, bombardeado por complexas condições, sente-se 

perdido e fragmentado, além de duvidoso, pois jogado em tantas situações de indeterminação, 

age por conveniência pessoal e narcisicamente.  

A ética pós-moderna também conhecida por modernidade sem ilusões é a condição em que 

estamos lançados; condição de incerteza, mas de possível re-encantamento do mundo, não mais 

pelas imposições unívocas, mas pela possibilidade da relatividade sem absolutizações. Sobre 

isso, nos diz Bauman: 

Não há princípios fixos que se possam aprender, memorizar e desenvolver para 

escapar de situações sem bom resultado e poupar-se do amargo gosto posterior 

que vêm sem pedir na esteira das decisões tomadas ou realizadas. A realidade 

humana é confusa e ambígua, e também as decisões morais, diversamente dos 

princípios filosóficos éticos abstratos, são ambivalentes
116

. 

 

Portanto, a ética pós-moderna com seus relativismos e fragmentações do humano, longe de 

ser uma catástrofe ética, nos faz perceber que estamos mergulhados em um momento no qual as 

referências tradicionais desapareceram e não sabemos mais exatamente quais podem ser os 

fundamentos possíveis de uma teoria ética
117

. Estes relativismos e fragmentações do humano são 

a repercussão de que estamos num vazio absoluto, onde se apagaram as bases habituais, 

ontológicas, metafísicas e religiosas da ética. Todas as referências, normas e obrigações, tendo se 

dissipadas, e, imersos num niilismo, são a constatação de que estamos numa crise da ética: numa 

ética pós-moderna.  

 

4. O problema do humano e da humanidade na modernidade e pós-modernidade 

 

Estamos diante de um incrível e grande paradoxo. Os valores, conceitos e os objetivos 

democráticos se vêem abalados em suas bases. De um lado, teoricamente defendemos o humano 
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com todas as suas possíveis consequências; por outro, na prática, somos causadores de um lento 

processo de desumanização. Há uma lacuna entre o que defendemos e o que realizamos.  

O problema do humano é sempre um problema sério e alarmante. Ao mesmo tempo em que 

causamos verdadeiras situações de desumanidade, também, nasce uma contínua consciência dos 

grandes crimes contra a humanidade
118

. Vivemos sob a idéia de direitos do homem de um lado, 

e, crime contra a humanidade do outro: essas categorias se tornaram os dois pólos da 

modernidade. 

Queremos aqui propor o problema do humano e da humanidade a partir da modernidade e 

pós-modernidade. Há evolução na elaboração do conceito de humanidade que se gesta no seio de 

ambos os períodos. Desse conceito de humanidade brotam humanismos e modos de conceber o 

humano conforme condições próprias. Do humano surge o ethos que estrutura a vida humana, a 

ética e a moral. 

 

4.1. Re-despertar do humano e da humanidade na modernidade 

 

A nossa sociedade com seu cotidiano tenso e difícil, remete a situações e questões de 

imediata sobrevivência. O humano, enquanto categoria básica de sobrevivência encontra suas 

raízes, e, continuamente busca sua re-significação. Em meio às usurpações contra o humano e a 

humanidade que concomitantemente emerge um novo re-despertar. 

Este, com caracterização humana, sobrevive em constante conflito com as “discretas” 

guerras existentes contra o humano. Guillebaud nos ajuda a compreender esta sutil ameaça ao 

humano em nosso século. Diz ele, 

[...] nenhum totalitarismo guerreiro está às nossas portas. Não percebemos mais, 

para além do horizonte, nem divisões blindadas nem mísseis apontados. Quanto 

aos submarinos nucleares do ex-Exército vermelho, eles enferrujam docemente 

no porto gelado de Mourmansk. O espectro da guerra total se afastou. A 

possível catástrofe mudou de natureza [...] Para a humanidade do homem, o 

risco não é mais o de ser estilhaçada por violências belicosas, e sim o de ser 

dissolvida de facto na doce quietude dos laboratórios ou das universidades
119

. 

 

 A humanidade está em constante formação quando seus fundamentos últimos são abalados 

por uma ameaça contrária. Contudo, a história de nossa civilização, que se baseia em 

humanismos, é devedora da história da civilização dos gregos. Neste sentido, o humanismo 

ocidental começa a se formar com o aparecimento da cultura grega. 

Mesmo sendo devedores da antiguidade clássica grega, no que se refere ao humanismo, 

estamos cronologicamente e teoricamente, mais perto de outro humanismo, isto é, o da 

modernidade, iniciado na Renascença. Podemos até dizer que a Idade Moderna nasce sob o signo 
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do Humanismo. Reconhecemos, entretanto, que há uma diferença dele com a Renascença. 

Nogare nos ajuda a distinguir, dizendo que, 

Etimologicamente, Humanismo, vem do termo „humanitas‟ ciceroniano, 

significando o estudo dos clássicos antigos. Renascença, etimologicamente, 

significa renascimento, renovação [...] Com o termo „Humanismo‟ costuma-se 

indicar o primeiro movimento que levou à procura e ao estudo dos Antigos. 

Com o nome „Renascença‟ indica-se habitualmente aquele maravilhoso 

renascimento de gênios e obras imortais. Portanto, o Humanismo conotaria, 

sobretudo o movimento literário; a Renascença, um florescimento cultural 

geral
120

. 

 

 Estes movimentos marcantes na história do ocidente tiveram uma orientação profunda e um 

impulso fundamental que os estimularam e o dinamizaram: o interesse pelo homem. Por trás 

desse interesse antropológico houve um antropocentrismo. Do homem, a primeira coisa que 

impressionou foi o corpo. A arte, arquitetura, música, filosofia, etc., ganharam essa marca 

antropológica e humanista
121

. A Renascença valorizou demasiadamente o homem em seu sentido 

unilateral, levando, posteriormente, a um antropocentrismo absoluto. 

 O Humanismo renascentista foi sendo conduzido em oposição e questionamento à religião e 

ao teocentrismo medieval. Podemos dizer que o re-despertar humano e da humanidade na 

modernidade também se deu por meio dessa ferrenha crítica à religião cristã, detentora de todo o 

poder religioso e profano da época. A capacidade e a exaltação insistente da humanidade 

levavam consigo o perigo, sempre presente no homem, de esquecer, neglicenciar e negar a Deus. 

Sobre isto nos ajuda a refletir Nogare: 

Durante a Renascença houve para muitos um grande enfraquecimento na fé, na 

prática da religião, no respeito da autoridade da Igreja: tudo isto motivado 

também pela situação histórica de confusão doutrinal e decadência moral dentro 

da Igreja com a consequente Reforma de Lutero. Estes acontecimentos não 

podiam deixar de abalar em muitos os fundamentos da fé no próprio Deus
122

. 

 

Portanto, o re-despertar do humano e da humanidade na modernidade, está fortemente 

marcado pelo antropocentrismo moderno que se libertou das “amarras” do teocentrismo 

medieval e, de modo radical, criou suas raízes na ótica humana pela técnica e busca de facilitar 

para a vida os ideais humanos. 

 

4.2. Certezas e inseguranças dos humanismos modernos 

 

O contexto de humanidade pós-moderna, fragmentada, com forte aceno no individualismo, 

nos interpela a analisar as bases do humanismo presentes na configuração moderna e 
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propriamente na pós-modernidade. Nas últimas décadas assistimos a um ressurgimento do 

conceito humanismo.  

Nosso momento histórico se caracteriza, entre outras coisas, pelo descrédito dos grandes 

ideais. A validade dos projetos de libertação que durante décadas e séculos alimentaram as 

práticas e as expectativas de milhões de oprimidos e excluídos, foram colocadas em questão. O 

homem e a mulher do século XXI parecem acordar de um sonho histórico, ao reconhecer que 

subsiste nos seus ideais uma dose de utopia que nunca conseguirão realizar.  

A sociedade igualitária, a justiça total, a liberdade plena, a felicidade completa, a realização 

definitiva, o amor eterno, perderam a capacidade de insuflar motivação nas práticas porque 

parecem demasiado absolutos e, portanto, frágeis demais. Precisamos, portanto, compreender a 

gênese desse movimento humanista para refletirmos sobre sua evolução. 

Segundo Abbagnano, o termo “humanismo” é usado para indicar duas coisas diferentes. Diz 

ele, 

I) O movimento literário e filosófico que nasceu na Itália na segunda metade 

do séc. XIV, difundindo-se para os demais países da Europa e constituindo a 

origem da cultura moderna; II) qualquer movimento filosófico que tome como 

fundamento a natureza humana ou os limites e interesses da homem
123

. 

 

No início do movimento cultural, chamado de Renascimento, houve uma efervescência e 

reconhecimento do valor do homem em sua totalidade e a tentativa de compreendê-lo em seu 

mundo que é o da natureza e da história.  

O humanismo, enquanto acontecimento histórico e posterior desenvolvimento de suas idéias 

possui algumas características próprias, tais como: reconhecimento da totalidade do homem 

como ser formado de alma e corpo e destinado a viver no mundo e a dominá-lo; reconhecimento 

da historicidade do homem, dos vínculos do homem com o seu passado, que, por um lado, 

servem para uni-lo a esse passado e, por outro, para distingui-lo dele; reconhecimento do valor 

humano das letras clássicas e reconhecimento da naturalidade do homem, do fato de o homem 

ser um ser natural, para o qual o conhecimento da natureza não é uma distração imperdoável ou 

um pecado, mas um elemento indispensável de vida e de sucesso
124

. 

O humanismo moderno com suas configurações está entre duas concepções de humanismo: 

uma teocêntrica (cristã) e outra antropocêntrica
125

. Os humanismos propriamente modernos são 

extensões dessa ênfase antropocêntrica.  

Os alicerces do re-despertar renascentista propiciaram fundar as bases do humanismo 

moderno, pois as diferentes concepções do ser humano levam, logicamente, aos diferentes 
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humanismos. O pluralismo de significados que esse conceito indica, deve-se ao fato de o ser 

humano estar subordinado às concepções antropológicas que o impedem de sua plena realização 

pessoal e livre a outros fins. Percebemos que os fundamentos do humanismo moderno e do pós-

moderno estão abalados devido a uma crise da própria concepção de ser humano fragmentado: 

A fragmentação dos humanismos mostra a fragmentação do ser humano nos 

nossos tempos. Urge afirmar uma proposta humanista que seja capaz de integrar 

essas diferentes perspectivas, salvando o ser humano de si mesmo e alargando 

os horizontes de possibilidades de sua realização para além de si
126

. 

 

O humanismo moderno teve a técnica como paradigma fundante. Arduini, fazendo um 

paralelo entre o humanismo e a técnica, apresenta-os, reconhecendo o seu berço comum. Diz ele, 

A relação entre humanismo e técnica continua a ser questão candente. O 

humanismo preocupa-se com a dignidade pessoal, com os valores fundamentais 

da vida humana. A técnica comanda a vasta e complexa produção tecnológica. 

O humanismo pensa o significado e a primazia do ser humano. A técnica 

fabrica equipamentos cada vez mais sofisticados. O humanismo cultiva a 

consciência, a liberdade, o diálogo, a subjetividade. A técnica movimenta o 

universo mecânico, o sistema eletrônico. Humanismo é homo sapiens, técnica é 

homo faber
127

. 

 

Portanto, as bases do humanismo moderno, fermentado pela racionalidade instrumental e a 

técnica, ao mesmo tempo em que mostra sinais de cansaço e limites, também apresenta 

vitalidade, revelando um humanismo sufocado; este emerge com grande força, exigindo que o 

humano se torne realmente humano diante de tantos anti-humanismos. 

 

4.3. A humanidade na pós-modernidade: por um novo conceito de humanidade 

 

Estamos imersos numa sociedade com uma configuração de humanidade pós-moderna. O 

mergulho na pós-modernidade vem acompanhado de uma cultura e representação social que 

ultrapassou os modelos de uniformidade e unanimidade assim como a heteronomia rígida. 

Segundo Lipovetsky, há uma profunda revolução silenciosa do relacionamento pessoal, 

importando apenas ser absolutamente si mesmo, desenvolvendo-se independentemente dos 

critérios do Outro. O emsimesmamento e a diluição da alteridade, acima das preocupações do 

outro, dão a base a uma antropologia pós-moderna e um novo conceito de humanidade. Diz ele,  

O primado da sociabilidade pública e a luta pelos sinais manifestos do 

reconhecimento começam a se apagar correlativamente à ascensão da 

personalidade psi. O narcisismo tempera a selva humana pelo desenvestimento 

que opera as classes e hierarquias sociais por meio da redução do desejo de ser 

admirado e invejado por seus semelhantes
128

. 

                                                           
126

 WOLFF, Elias. Humanismo e religião. In: BENTO, Fábio Régio (org.) Cristianismo, humanismo e democracia. 

São Paulo: Paulus, 2005, p. 218. (Temas de atualidade). 
127

 ARDUINI, Juvenal. Antropologia. Ousar para reinventar a humanidade. 2ª ed. São Paulo: Paulus, 2002, p. 131. 
128

 LIPOVETSKY, Gilles. A era do vazio. Ensaios sobre o individualismo contemporâneo. Barueri: Manole, 2005, 

p. 50. 



53 
 

 

 

Por detrás dessa nova antropologia pós-moderna há o constante crescimento e culto do 

individualismo e narcisismo. Importa a livre escolha, sem referenciais. A disciplina e a ordem 

são superadas pelo indivíduo que se emancipa e deseja ser livre a qualquer custo.  

A história também caminha nessa lógica; há um total desinteresse da história pelo ser 

humano pós-moderno. Não há memória histórica. Privilegiam-se as narrações parciais, sem 

continuidade e sem memória. Dá-se primazia aos desejos subjetivos, buscando a realização 

individual e o amor próprio
129

. 

Diante deste quadro complexo de uma nova antropologia ou ser humano que se gesta na 

pós-modernidade, somos chamados a refletir essa problemática. Um indício paradoxal e 

complexo desta antropologia emergente é o de que, “se, por um lado, se propaga a idéia de que 

o indivíduo é livre, autônomo, sujeito de si e da história, por outro lado, eis que ele se torna 

facilmente vulnerável, tendo dificuldade até de auto-identificar-se”
130

. Ao mesmo tempo em que 

o indivíduo é jogado às inúmeras possibilidades de escolhas, também precisa agir por meio de 

referências escanteadas por ele. 

O ser humano pós-moderno possui algumas características que nos apresentam luzes para 

uma ética que resgate a integralidade do ser humano. Agostini aponta a importância de analisar a 

estrutura humana em sua globalidade:  

Um ser humano instrumentalizado, à mercê do mercado e do consumismo; um 

ser humano voltado para a competitividade, dissociado da solidariedade e da 

colaboração mútua; predomina um individualismo associal, voltado apenas para 

sua própria satisfação e realização; [...] Uma total e inquestionável adequação e 

obediência ao modelo do mercado globalizado; reforça-se a “bem-aventurança” 

do consumo, onde o homem e a mulher são vistos de maneira elitista e 

destinados ao consumo: „Bem-aventurado aquele que pode consumir, e mais 

bem-aventurado ainda, aquele que pode consumir mais‟; quem não pode 

consumir é excluído, entra nas massas descartáveis; uma cultura internacional 

sobressai, desvalorizando as expressões culturais regionais ou nacionais ou 

apenas integrando-as como elementos folclóricos; desenvolve-se uma cultura 

internacional audiovisual
131

. 

 

Frente a essa antropologia individualista, consumista e narcisista, tipicamente pós-

moderna, o ser humano se sente ameaçado pelas ameaças contra sua humanidade que necessita 

sempre ser preservada.  

Contrapondo aos argumentos cientificistas e genéticos de que há pouca fronteira entre o ser 

humano e o animal, Guillebaud diz que a ciência não está equipada para fornecer um critério 

fundamental que permita estabelecer esta fronteira, pois a ciência, além de abandonar o critério 
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ontológico do humano, esquece a humanidade é um projeto e uma criação sem cessar inacabada 

e ameaçada por inúmeras ideologias particularistas e unilaterais
132

. 

Portanto, a humanidade na pós-modernidade, por todos os lados, clama por uma verdadeira 

humanização integral e plural que propicie a construção de uma ética crítica que parta do outro 

como sendo o critério para o princípio de humanidade. 

Partindo, enfim, deste quadro ambivalente, complexo e paradoxal do qual a humanidade se 

encontra, queremos mostrar que o sujeito ético necessita de um re-despertar da consciência 

moral pela ética das virtudes, que o faça garantir sua própria humanidade ameaçada por todas as 

esferas externas, interferindo em suas decisões e atos morais. Sendo assim, num contexto pós-

moderno, a consciência moral precisa ser formada e regida por critérios objetivos advindos de 

uma ética das virtudes que garanta ao ser humano a superação da tirania da desumanização, 

resguardando a autonomia e liberdade. 

A pós-modernidade está sempre afrontando o ser humano. O novo ethos humano que nasce 

dos entraves entre a modernidade e pós-modernidade, fazendo emancipar um sujeito, lança à 

consciência moral desafios. Se o ser humano quiser sobreviver e criar seu próprio ethos no 

mundo contemporâneo terá que necessariamente se preocupar com a transformação de sua 

consciência enquanto trajeto ético pessoa, mas aberto. Eis o grande desafio do sujeito pós-

moderno: formar sua consciência num mundo complexo e plural, lutando para manter sua 

identidade, relacionando com o outro, e, aberto à transcendência; mais que isso, o sujeito ético 

pós-moderno com sua consciência se encontra em um momento de síntese e superação epocal, 

provocado a ir além do paradigma da objetividade racional moderna e subjetivismo narcísico 

contemporâneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
132

 Cf. GUILLEBAUD, Jean-Claude. O Princípio de Humanidade. Aparecida: Idéias & Letras, 2008, p. 80. 



55 
 

 

CAPÍTULO II 

 

 O PARADIGMA DA CONSCIÊNCIA MORAL NO DIÁLOGO COM O SUJEITO 

CONTEMPORÂNEO 

 

1. Reflexão teológico-moral num contexto pós-moderno: para além do paradigma da 

objetividade racional moderna e subjetivismo narcísico contemporâneo 

 

A consciência moral no contexto atual vive entre inúmeros dramas de conceituações e 

posicionamentos. O mais urgente e emergente se dá no plano teológico, ou seja, na sua re-

significação diante da pós-modernidade e do sujeito ético contemporâneo. Em outras épocas a 

consciência moral tinha balizas claras e jurídicas que lhe apontavam para o princípio do certo e 

do errado. Hoje em dia não se usa mais esta terminologia; o que há é um sujeito contemporâneo 

que vivencia crises, perdas de sentido de sua própria história e a fragmentação de si mesmo. A 

pós-modernidade se situa como mentalidade reinante e ambígua em meio aos tantos 

encaminhamentos éticos. 

Na atualidade, não há nada mais ambíguo do que o termo pós-modernidade. Esta 

ambiguidade é a sua própria marca. Ela é o pós-moderno da modernidade: indefinível, fluido e 

inconsistente. Não há uma teoria unívoca acerca dela. Epistemologicamente é difícil elaborar 

uma gênese deste fenômeno. Do ponto de vista teológico e ético o problema aumenta, haja vista 

a escassez teórica.  

Queremos aqui apresentar a atualidade do paradigma da consciência moral no diálogo com o 

sujeito contemporâneo. Este paradigma maior da consciência moral quer ter como pano de 

fundo, outros dois paradigmas que viveram em conflito de fundamentação na modernidade e, 

aqui, busco uma síntese e harmonia; são eles: o paradigma da objetividade racional e o do 

subjetivismo narcísico contemporâneo, este com forte aceno na pós-modernidade. Proponho-me 

ir além deles, enquanto discursos fundamentadores da ética contemporânea.  

A doutrina da consciência moral, segundo a base ético-cristã conciliar, quer ser uma resposta 

de superação a esta tendência dualista, que tem sua síntese no sujeito ético contemporâneo que 

decide. O ponto de partida para esta reflexão teológico-moral teve sua abertura, numa postura de 

diálogo, a partir do Concílio Ecumênico Vaticano II. O texto da Constituição Pastoral Gaudium 

Et Spes, nº 16, não sendo extenso, em poucas palavras, aglutinou uma profunda motivação de 

diálogo e abertura da consciência, segundo os três grandes critérios: teonomia, heteronomia e 

autonomia. 

Urge hoje, em tempos de crises e da pós-modernidade, resgatar a profundidade da teologia 

da consciência moral para o sujeito ético contemporâneo, que embora perdido e fora de si por 
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tantas propostas éticas paradigmáticas contrastantes, busca luzes para realmente ser sujeito e 

senhor da sua vida, não ensimesmado em si mesmo, mas aberto aos apelos do Outro e do outro. 

 

1.1. Aspectos renovadores da moral conciliar  

 

O Concílio Ecumênico Vaticano II (1962-1965) foi o grande acontecimento eclesial do 

século XX. Para a teologia moral, representa o apoio e a garantia oficial aos esforços de 

renovação realizados no mesmo século. Marca simultaneamente o início oficial de uma nova 

orientação na moral católica, cujas possibilidades se desenvolveram na fase pós-conciliar. 

Segundo Vidal, o significado geral do Concílio Vaticano II para a teologia moral realiza-se 

em dois aspectos; diz ele, 

Por um lado, propicia o decolar da reflexão teológico-moral para os ares da 

renovação eclesial; por outro, e como consequência do anterior, determina o 

abandono do modelo casuísta no qual se vinha forjando a vida e o pensamento 

dos católicos desde o Concílio de Trento
133

. 

 

Houve entre os esquemas da fase preparatória do Concílio, um destinado à moral, com 

conteúdo conservador, que seguia uma metodologia condenatória de erros; estes estavam 

agrupados em vários capítulos, tais como: o fundamento da ordem moral; a consciência cristã; o 

subjetivismo e o relativismo ético; a dignidade natural e sobrenatural da pessoa humana; o 

pecado; a castidade e a pureza cristã
134

. 

Delhaye nos narra a história da moral no desenvolvimento do Concílio, de modo que retoma 

o esquema do documento pré-conciliar e seus conflitos: 

A maioria conciliar, criada em novembro de 1962, não aceita esse texto e 

extinguir-se-á com o conjunto de esquemas das comissões preparatórias. Mas 

por que razões não é substituída por outro novo? Podem-se indicar várias. A 

história do Concílio mostra que os grandes textos adotados pelo Vaticano II se 

devem aos esforços teológicos que o haviam precedido. É o caso da liturgia, da 

eclesiologia, da exegese. Ora, o movimento em favor da renovação da moral foi 

relativamente eliminado. Por outro lado, há poucos moralistas no Concílio. Os 

bispos especialistas em teologia ensinaram exegese e dogma. A escolha dos 

peritos eliminou quase todos os poucos moralistas favoráveis às novas 

tendências que tinham feito parte das comissões preparatórias. Será preciso dar 

tempo ao tempo para que nomeiem alguns deles. Quase imediatamente após, 

seu tempo será absorvido pela preparação da constituição Gaudium et Spes. As 

consequências decorrentes desses fatos serão paradoxalmente felizes. A antiga 

moral casuísta chega praticamente a desaparecer. Pretende-se conseguir uma 

expressão nova dos imperativos da fé em consonância com a Escritura, o 

dogma, a vida da Igreja, numa palavra, restabelecendo as relações que os 

partidários da renovação moral apenas se atreveram sonhar
135

. 
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Neste sentido, mesmo que ele não tenha sido um Concílio moral, pois a renovação da moral 

na fase anterior não era de tal magnitude e de tal profundidade que o levasse a uma visão aberta 

ou até revolucionária, o espírito geral resultante dele é um contexto que aceita e até exige a 

renovação da moral.  

Para Vereecke, o Concílio Vaticano II falou pouco de moral, mas forneceu as diretrizes 

metodológicas e tentou dois ensaios de moral. Segundo ele, o decreto Optatam Totius nº 6
136

, 

baseando-se nos princípios postos pela Dei Verbum para o uso da Escritura em teologia, dá as 

diretrizes para que se construa uma moral centrada no mistério de Cristo e na história da 

salvação. O uso da Escritura deve alimentar a apresentação científica desta moral, que deve ser 

orientada para a vocação à qual são chamados os fiéis por causa de sua união com Cristo. No 

centro desta moral está a caridade, na qual os cristãos encontram a obrigação de frutificar para a 

salvação do mundo.  

A declaração Dignitatis Humanae nº 14
137

, esclarece como a teologia moral, vivificada 

biblicamente, é completada pela filosofia moral. O fundamento último dos direitos da 

consciência está na dignidade da pessoa humana. Os princípios da ordem moral integram-se na 

luz mais segura da revelação apresentada pelo magistério. Para o autor, então, os elementos 

racionais são assumidos na fé. O Concílio não estuda a autonomia de uma moral puramente 

racional
138

.  
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Sendo assim, a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, documento basilar e fundamento 

para a teologia moral conciliar e pós-conciliar, quis ser uma superação da ética individualista 

reinante, onde são apresentados os princípios fundamentais de moral social no nível planetário. 

A sua importância se dá no sentido se ser uma mudança paradigmática, partindo da consciência 

moral, como nova orientação metodológica na elaboração de um juízo moral global, além de 

levar a Igreja a dar mais atenção em alguns temas morais.  

Flecha Andrés, percorrendo a Gaudium et Spes, nos ajuda a visualizar cinco principais temas 

morais que levaram a uma mudança metodológica na teologia moral; são eles: 

Atenção à dignidade do homem, criado à imagem de Deus (GS 12-15); ênfase 

sobre a consciência como núcleo mais sagrado do homem e base para o diálogo 

ético que une os crentes com os demais homens (GS 16-17); importância da 

índole comunitária da vocação humana e repercussões morais do fenômeno da 

socialização (GS 24-25.30); exigência do bem comum que realça a dignidade e 

o respeito devido a toda pessoa (GS 27-29); valor e autonomia da atividade do 

homem no mundo para sua realização plena (GS 33-39)
139

. 

 

Estes aspectos renovadores da moral conciliar, documentados e registrados nas inúmeras 

sessões e discussões entre os padres conciliares, favoreceram o germinar e o despertar para a 

renovação do pensamento teológico moral na Igreja, com suas várias posturas pós-conciliares. 

Vidal sintetiza algumas características que o Concílio trouxe, implicitamente, para a necessária 

renovação da moral, 

Caráter científico (exposição científica); especificidade cristã (alimentada com 

maior intensidade pela doutrina da Sagrada Escritura); orientação positiva e de 

perfeição (deverá mostrar a excelência da vocação); caráter eclesial (dos fiéis 

em Cristo); unificada na caridade e aberta ao mundo (sua obrigação de produzir 

frutos na caridade para a vida do mundo)
140

. 

 

Portanto, o trabalho de renovação, e, aggionarmento da Teologia Moral, não terminou com 

o Concílio Ecumênico Vaticano II; este o impulsionou a intensificar-se. As exigências da 

abertura e diálogo com o novo mundo moderno obrigaram a moral cristã a se abrir de um modelo 

casuísta para um novo modelo que se identificou com a de renovação interna e externa da Igreja, 

estas buscando a harmonia com a complexidade humana, a internalização dos valores e os 

pressupostos da renovada ética cristã: teonomia, heteronomia e autonomia. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
139

 FLECHA ANDRÉS, José Román. Teologia Moral Fundamental. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 

1994, p. 67-68. (Sapientia Fidei. Série de Manuales de Teologia). 
140

 VIDAL, Marciano. Nova moral fundamental. O lar teológico da Ética. São Paulo: Paulinas, 2003, p. 454. 



59 
 

 

1.1.1. Heteronomia, autonomia e teonomia: pressupostos e exigências da ética cristã 

 

O Concílio Vaticano II contou com a confirmação e o apoio oficial da linha renovadora. A 

partir das orientações consagradas ou suscitadas por ela, pressentiu-se um novo modelo de 

reflexão teológico-moral e, uma nova interpretação e apresentação da Teologia Moral.  

Neste clima de renovação e aggiornamento moral, que expressou a busca de abertura e 

diálogo com a realidade, precisou discernir sobre as mediações éticas antigas incorretas para 

expressar a moral cristã na sua totalidade. Um dos grandes desafios para a moral cristã foi a de 

articular a teonomia, heteronomia e autonomia na busca pelos valores morais. Sabemos que a 

heteronomia, olhada isoladamente, foi sempre um grande perigo enquanto única fundamentação 

para a ética. 

 Segundo Vidal, há quatro principais mediações heterônomas mais utilizadas, 

insuficientemente, para fundamentar a moral cristã: proibição ou tabu; obrigação extrínseca; o 

estabelecido; a “utilidade” da bondade moral
141

.  

Uma fundamentação heterônoma da moralidade é aquela que pretende justificar os 

princípios e os valores morais em uma realidade desconhecida à pessoa. É um conceito oposto à 

autonomia. Vidal, a partir de Kant, nos ajuda a compreender a heteronomia e sua distinção da 

autonomia. Ao mesmo tempo em que ele define a autonomia, também trata da heteronomia; diz 

ele, 

Conforme Kant, a autonomia é a constituição própria da vontade enquanto é ela 

para si mesma uma lei [...] Quando a vontade sai de si mesma para buscar sua 

própria justificação, então se deixa guiar pelo princípio da heteronomia [...] 

Kant entende as noções de autonomia e de heteronomia em relação direta e 

imediata com a vontade. Nós as referimos a uma realidade mais ampla que a 

vontade: relacionamo-las com a pessoa humana em sua totalidade. Daí que a 

fundamentação heterônoma seja todo o intento de vincular os valores morais a 

uma realidade estranha à própria pessoa
142

. 

 

Neste sentido torna-se urgente articular a heteronomia com a autonomia, para àquela não 

cair em esvaziamento do sentido último da moralidade humana. A heteronomia, fundada sobre 

os valores últimos, necessita do ser humano como aquele que responde eticamente aos apelos 

morais. A autonomia é a dimensão estrutural do humano, enquanto tem a capacidade de ser e 

agir como sujeito. Vidal, também, nos possibilita compreender melhor a autonomia. Sobre ela, 

nos diz que, 

Em termos éticos, se trata de vencer a batalha perene da responsabilidade 

humana: a responsabilidade genitiva, isto é, do sujeito, e a responsabilidade 

dativa, ou seja, para o sujeito. A autonomia, enquanto estrutura do humano e 
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pressuposto indiscutível de toda ética, é um gemido da humanidade que comove 

as entranhas da história ascendente do espírito humano
143

. 

 

Böckle também nos ajuda a compreender melhor que o grito por autonomia praticamente 

como nenhum outro domina o pensamento no tempo atual. Ele é sempre um grande desafio ao 

ser humano que busca ser sujeito de sua própria consciência moral tem tempos de relativismos e 

fundamentalismos; portanto, diz-nos Böckle que a, 

Autonomia significa agora a possibilidade e a tarefa do homem de 

autodeterminar-se como ser racional e de estar também em conformidade com 

uma lei que o próprio homem deu a si mesmo. O maior denominador comum 

nessa reivindicação moderna de autonomia é a recusa de qualquer espécie de 

determinação alheia ou de heteronomia
144

. 

 

Na moral autônoma, diferentemente da heterônoma, a fundamentação da moralidade é 

aquela que encontra na pessoa humana o único apoio para a ordem moral. Em outras palavras: 

uma realidade é autônoma quando tem em si mesma o fundamento e a razão própria de sua 

existência, isto é, quando vemos no homem a própria razão de seu sentimento moral.  

A autonomia na moral é uma necessidade própria de uma cultura que busca por si só as 

razões da existência. É o que nos diz Azpitarte: “A ética autônoma quer ser uma resposta 

adequada às exigências do homem moderno, que não se conforma com uma moral ingênua e 

heterônoma, mas deseja agir por convicção interior, e não pelo simples fato de ser 

mandado”
145

. 

Desta ética de base autônoma, surgem novas experiências da realidade, ricas de atitudes 

éticas e normativas inéditas, que são a consequência de uma consciência antropológica cujas 

linhas mestras são sem dúvida a exigência e liberdade e o reconhecimento da própria dignidade 

pelo homem. No fundo o que animou originalmente esta nova perspectiva antropológica é esta 

liberdade que resulta da autonomia racional e responsável do homem. É o próprio sujeito que 

sendo autônomo, se libertando de uma heteronomia imposta externamente, busca pela liberdade, 

sua auto-realização.  

O ser humano não apenas está submetido agora aos ditames da autonomia e da heteronomia: 

ele é um ser de sentido que vai além de si mesmo. Coloca-se o problema da relação com Deus, 

isto é, a teonomia.  

Segundo Quelquejeu, é possível conciliar a autonomia ética, fruto da mentalidade moderna, 

com a questão de Deus, este, sendo um problema caro à ética cristã. Kant, segundo ele, foi um 

dos primeiros filósofos modernos que, rompendo com outros enfoques filosóficos anteriores, 
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coloca esta questão no sentido de dizer que Deus só pode ser atingido como o autor das leis da 

natureza compatíveis com a existência do ser moral; diz ele, 

Sua originalidade consiste no fato de fundamentar a questão de Deus no 

testemunho da consciência moral, pelo qual atingimos o absoluto. Deus existe 

porque sabemos que o dever existe: e disto nenhum especulativo cético poderia 

duvidar. É em vão que procuramos Deus fora de nós, se antes não o tivermos 

encontrado em nós, no centro da atitude prévia e indestrutível que pode e deve 

sobreviver à ruína de nossos conhecimentos e convicções concretas e 

abstratas
146

. 

 

Embora Kant, citado por Quelquejeu, tenha levantado o problema da relação autonomia -

teonomia, e dado uma solução, a questão não teve um ponto final. É um problema atual que 

ainda dá o que pensar. As relações entre ambas são de interdependência. Para o sujeito ético 

contemporâneo a absolutização da autonomia é a tendência mais comum, este sendo amparado 

pela cultura do subjetivismo, negando ou relativizando o valor da teonomia. É na consciência 

moral, instância suprema do viver e decidir do sujeito, que esta conflitividade se desenvolve, 

dependendo da formação desta no sujeito.  

Azpitarte propõe uma síntese entre a autonomia e a teonomia, para que esta não se torne 

desconhecida ao sujeito e para que o homem de fé, reconhecendo sua válida autonomia, vá além 

de uma ética racional. Assim se exprime o autor: 

[...] a ética autônoma tem, como ponto de partida, a confiança na capacidade da 

razão humana, apesar de suas limitações e condicionantes. Ela pretende, como 

meta, tornar compreensíveis os valores éticos num mundo secularizado e adulto, 

que pede explicação racional para seu convencimento. A fé descobrirá ao crente 

que essa autonomia lhe foi dada por Deus como dádiva e encontrará nela uma 

ajuda e um complemento para a justificação dos valores, sem, todavia, destruir 

os pressupostos sobre a origem e o destino da autonomia ética
147

. 

 

O foco desta reflexão está na tentativa de pensar a ética cristã como autonomia teônoma. Por 

trás disso há uma inter-relação entre a teologia e a ética. Para considerar o homem do ponto de 

vista da perspectiva da criação, é possível pensar em Deus como Alguém que dá sentido e que 

fundamenta a autonomia do homem; a ética cristã teônoma é a expressão desta relação normativa 

entre Deus e o homem, relação que não contradiz nem suprime a normatividade autônoma do 

homem, mas que lhe dá melhores possibilidades e lhe oferece um fundamento válido.  

Portanto, a heteronomia, autonomia e teonomia, são os três pressupostos e exigências para 

uma ética e formação do sujeito contemporâneo. São as balizas fundamentais para a formação da 

consciência moral quando uma se relaciona harmonicamente com a outra. O sujeito e sua 

consciência, sedentos de critérios, encontram nesta tríade, a condição para se formar e adequar 

sua vida segundo as virtudes. 
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1.1.2. A historicidade: resgate do sujeito real 

 

A temporalidade é um constitutivo do ser do homem enquanto espírito encarnado. O homem 

não somente vive no tempo, mas é temporal; é um ser histórico. A consciência de sua 

historicidade leva ao homem o sentido de pluralismo. O homem de hoje tomou consciência da 

variabilidade cultural e sociológica das normas de conduta. Essa conscientização repercute por 

sua vez, e de uma maneira profunda, no modo de captar os valores morais. 

O mundo e a realidade circundante apresentam-se ao ser humano, por um lado, como algo já 

dado, mas, por outro, como algo permanentemente inacabado. Somente o ser humano, isto é, o 

sujeito ético, pode captar o mundo como devir ou tarefa porque ele próprio compreende-se como 

sujeito. O ser humano e o mundo estão em contínua interação. O fato de o mundo apresentar-se 

como dado determina o ser humano como dado, mas por outro lado, o fato de o ser humano 

autocompreender-se como devir e assumido como tarefa possibilita que o mundo seja 

compreendido como devir e assumido como tarefa
148

.  

A questão da historicidade se apresenta como a condição determinante da realidade. O 

sujeito moderno procura compreender-se numa orientação do passado no presente para o futuro; 

neste realismo da história é que o sujeito se constrói como ser complexo e em relação. Ao 

mesmo tempo em que a história se torna um enigma que decifra a realidade humana, por outro, é 

um problema, pois nos impõe o pesado jugo do existir e dar sentido a tudo a partir dela. Sobre 

isso nos propõe Libanio: 

O mundo já não é mais um cosmo, que está diante do homem como uma 

natureza a ser timidamente venerada e conservada; o mundo é entendido agora 

como um processo histórico, como material, com o qual o mundo futuro poderá 

somente então ser construído através da ação própria do homem. Assim 

experimentamos hoje uma historicização antes apenas suspeitada de todas as 

esferas da existência, na qual já não existe quase nada de firme e válido, a que o 

homem poderia ater-se. Esta história, que ele mesmo encena, ameaça sepultá-la 

entre suas vagas. A história é hoje o nosso maior problema
149

. 

 

Considerando a história e a temporalidade em sua dimensão de história humana, e 

relacionando este conceito com a moral, temos de afirmar que o homem, enquanto sujeito do 

comportamento moral, não é um sujeito isolado; não realiza suas decisões fora da história, mas 

dentro dela. Segundo Vidal, a historicidade entra mais em cheio na moral cristã. O ingresso se dá 

através da grande porta do conhecimento teológico-moral: a historicidade entra pelo resgate do 

sujeito real para a moral cristã
150

.  
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A categoria de historicidade resgata para a ética cristã um conjunto de mediações que 

correspondem ao autêntico sujeito real do compromisso ético. Este sujeito real torna-se ético na 

medida em que assume sua existência diante das situações; é devedor de um passado histórico. 

Não se pode pensar este ser, imerso na vida e nos seus conflitos, como um ser que vive uma 

simples sucessão de acontecimentos; eles atuam pelo passado no presente e se projetando num 

futuro do sujeito. Vidal nos mostra esta complexa teia relacional da historicidade presente no 

sujeito: 

Cada uma das múltiplas facetas do presente se acha „complicada‟ com as outras; 

todas se acham „implicadas‟ no passado, e o curso histórico é tão somente a sua 

„explicação‟ temporal. Esta tríplice dimensão: complicação, implicação e 

explicação, constitui, no fundo, toda estrutura do acontecer histórico
151

. 

 

Estas três dimensões do acontecer histórico, complicação, implicação e explicação, 

determinantes na vida do sujeito histórico, marcam o seu agir e suas decisões morais. Haering, 

levando em conta esta tríplice complexidade do acontecer histórico e o envolvimento do sujeito, 

propõe a categoria da historicidade deste, como sendo o “sim” corajoso para a história com 

responsabilidade criativa. A criativa responsabilidade vivida na história do sujeito é a marca do 

verdadeiro assumir ético. Diz ele, 

Uma ética distintamente cristã da responsabilidade nunca deve esquecer que a 

historicidade é dimensão essencial da existência humana. O homem tem uma 

história; ele próprio é uma história na qual ele dirige o seu destino e esboça a 

sua história e a de seus concidadãos. A experiência humana é sempre mediação 

entre o passado e o futuro. O momento presente é verdadeiramente nossa 

presença diante de Deus e ao lado dos outros, quando damos uma direção 

criativa ao que recebemos do passado como nossa herança comum. Se, diante 

disto, aceitarmos o desafio do presente e a expectativa do futuro, agiremos 

responsavelmente e seremos criativos
152

. 

 

Neste sentido a ética, a responsabilidade e a história caminham conjuntamente. O sujeito, 

estando ao meio destas, vai se moldando e estruturando seu modo se ser e se posicionar, e, 

consequentemente, cresce como ser autônomo. A responsabilidade se dá na história à medida 

que sua consciência se torna amadurecida pela opção fundamental, isto é, esta intenção 

globalizante que acompanha todo o comportamento moral. A ética cristã é sempre desafiada pelo 

sujeito histórico que se encontra em constante confrontação e construção de normas, valores de 

cada época e cultura. 
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1.1.3. O lugar do personalismo na reflexão ética 

 

Vivemos numa sociedade na qual convivem mentalidades, interpretações da realidade e 

comportamentos múltiplos diferentes. O pluralismo que resulta dessas muitas e diversas 

perspectivas, cada uma delas dotada de racionalidade e normatividade própria, lança sobre 

nossos contemporâneos a árdua tarefa de construírem sua identidade social e de “pessoa” com 

elementos dos mais variados gêneros.  

Nossos contemporâneos sentem-se como fragmentos de uma totalidade que os ultrapassa, 

incomoda e angustia. Suas referências e valores se vêem relativizados, enfraquecidos e 

marginalizados por outros critérios. Em vão buscam uma cosmovisão que lhes oriente e 

dinamize corações e mentes, liberdade e razão
153

. 

Somente na liberdade e no reconhecimento da própria dignidade da pessoa, o homem pode 

responder com todo o seu próprio ser ao chamado pessoal de Deus e assim atingir aquela 

plenitude do ser no qual resplandece a imagem e semelhança de Deus. 

Este dado antropológico nos faz notar a importância de resgatar o personalismo na reflexão 

ética, para que imersos nos mais variados e plurais discursos, possamos não perder a centralidade 

da pessoa humana nos vários temas da teologia moral. Sobre a pessoa humana e sua centralidade 

como mistério, introduz-nos Libanio, enquanto categoria de abertura, relação e transcendência. 

Diz ele,  

A pessoa é um mistério que não se pode objetivar totalmente. Escapa a uma 

análise exaustiva e objetal. É uma tensão permanente entre a posse de si e a 

abertura ao outro. É capacidade de sair de si e de regressar sempre a si. É 

consciência: posse de si. É liberdade: capacidade de tomar decisão ante um 

outro, quer seja ela mesma, que o mundo, quer outra pessoa, quer o 

Transcendente. É autopresença, envolvimento e capacidade de distanciar-se de 

si, do mundo, dos outros, objetivando a realidade diferente de sua 

autoconsciência. A pessoa é sempre já dada e sempre aberta a receber. Já dada, 

pela sua ontologia. Aberta a receber, pelas sempre novas relações que 

estabelece
154

. 

 

A centralidade da pessoa humana na reflexão ética tem sua base na categoria de relação, que 

se sustenta na de consciência moral do sujeito ético que o leva a ser moral. O personalismo, 

enquanto conjunto de pensamentos e idéias, que quer resguardar a centralidade da pessoa, é fruto 

de um histórico de busca de defesa do ser humano, constantemente atentado por violências, 

guerras e atrocidades. 

O personalismo filosófico surge nos anos 30, tendo como grandes idealizadores alguns 

filósofos, tais como: Max Scheler, Emmanuel Mounier, Jacques Maritain, Gabriel Marcel, 
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Martin Buber, dentre outros. Teve um objetivo em sua origem, narrado por Haro, que diz que 

“nasceu em grande parte com o nobre desejo de defender a singularidade e os valores da 

pessoa, frente ao coletivismo crescente, mas infelizmente, também, com falta de suficiente 

fundamentação metafísica”
155

. Esta perspectiva geral acerca do personalismo retrata o anseio 

desses pensadores em dialogar com o mundo moderno da técnica que tendia a manipular a 

pessoa humana em meio aos regimes ditatoriais e guerras. 

Filosoficamente, o termo “personalismo” foi e é usado para designar três doutrinas 

diferentes, contudo, interligadas: doutrina teológica, metafísica e ético-política.  

A primeira, teológica, afirma a personalidade de Deus como causa criadora do mundo, em 

oposição ao panteísmo, que identifica Deus com o mundo (Schleiermacher, Goethe, Feuerbach, 

Teichmüller, etc.). A segunda, metafísica, afirma que o mundo é constituído por uma totalidade 

de espíritos finitos que, em seu conjunto, constituem uma ordem ideal em que cada um deles 

conserva sua autonomia (Howison, Leibniz). A terceira, ético-política, enfatiza o valor absoluto 

da pessoa e seus laços de solidariedade com as outras pessoas em oposição ao coletivismo e ao 

individualismo
156

. 

O personalismo de Emmanuel Mounier faz-nos perceber e refletir sobre o lugar que ocupa 

na reflexão ética enfatizando a centralidade da pessoa diante do cosmos que o rodeia e 

influencia; diz ele que, 

A pessoa não é o mais maravilhoso objeto do mundo, objeto que 

conhecêssemos de fora, como todos os outros. É a única realidade que 

conhecemos e que, simultaneamente, construímos de dentro. Sempre presente, 

nunca se nos oferece [...] sendo os recursos da pessoa indefinidos, nada do que a 

exprime a esgota, nada do que condiciona a escraviza
157

. 

 

Mounier nos ajuda a ter a convicção de que a reflexão ética se inicia na pessoa quando se 

deixa “personalizar”, isto é, “individualizar”, por meio do conhecimento de si em relação ao 

todo. A pessoa sendo a única realidade que conhecemos e construímos a partir de dentro, ela é o 

pressuposto e a gênese da ética.  

A ética nasce do sujeito que se coloca criticamente frente ao mundo que o impacta, fazendo 

se posicionar e decidir. O sujeito se conhecendo, construindo e decidindo trilha um caminho de 

humanização de si e de toda a humanidade, pois,  

Este é o modo especificamente humano de existir. Deve ser, no entanto, 

incessantemente conquistada; só muito lentamente é que a consciência se vai 

libertando do mineral, da planta ou do animal que em nós pesam. A história da 

pessoa será assim paralela à história do personalismo. Não se desenvolverá 
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somente no plano da consciência, mas, em toda a sua grandeza, no plano do 

esforço para humanizar a humanidade
158

. 

 

Este personalismo de Emmanuel Mounier tratou do indivíduo como pessoa dentro de um 

mundo concreto, sendo o centro de interesse imediato voltado para a pessoa e para suas relações 

com outras pessoas e com a sociedade. 

Häring nos mostra que o personalismo deve ser compreendido dentro da necessidade e busca 

que o homem moderno faz de se encontrar em um lugar no qual ele seja considerado seriamente 

como pessoa e não julgado somente em vista de normas utilitaristas ou funcionais.  

O personalista é o ser maduro e responsável, ético e consciente, sujeito e autônomo da vida 

com sua dinâmica; diz ele, 

A reação do personalista é salutar e evidencia uma nova sensibilidade 

proveniente do tremor da experiência atual. Ele pede que seja tomado em 

consideração não tanto o rendimento, quanto a pessoa como pessoa: como um 

Eu dirigido para o Tu e, um Tu dirigido para o Nós. A importância então deve 

ser colocada sobre a verdadeira realização de si, sobre a decisão de considerar e 

respeitar as pessoas não só por sua atividade funcional, mas enquanto pessoas: 

por sua contribuição como pessoas e pelo respeito devido a elas como tais. Um 

homem que atingiu a maturidade é um personalista que concelebra a sua 

existência com homens semelhantes a ele pela responsabilidade, liberdade e 

razão. Caso contrário não é um „maduro‟
159

. 

 

Portanto, o lugar que o personalismo ocupa na reflexão ética é o de ser o propiciador da 

consciência pela humanização, mediante um processo lento de conhecimento, construção de si e 

constantes conquistas de personalização. Isto quem faz é o sujeito ético autônomo, crítico e 

aberto à totalidade. O personalismo, em plena cultura pós-moderna, deve causar uma “rebelião 

contestadora quando todos os caminhos se fecham”
160

 e se fragmentam sem abrir novos 

horizontes ao humano que está aberto à transcendência e ao outro.  

 

 

1.1.4. A consciência moral na Gaudium et Spes 16 

 

A consciência é uma realidade decisiva para a vida de cada pessoa e para a vida de toda a 

humanidade. A profundidade insubordinável da pessoa está em sua consciência. Onde acontece a 

autenticidade mais profunda do homem é em sua consciência.  

O temor da pessoa à alienação não penetra no sacrário da consciência, uma vez que é nela 

onde o homem se encontra consigo mesmo e onde se define em sua identidade mais genuína. A 
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grande dignidade do homem tem sua raiz em sua consciência. Enquanto realidade decisiva e 

muito complexa é que a Gaudium et Spes 16 sintetizará a dimensão humana mais importante. 

O Concílio Vaticano II (1962-1965) trata o tema da consciência moral na Constituição 

Pastoral Gaudium et Spes, nº 16
161

, onde faz uma exposição programática e profunda sobre o que 

se deve entender por consciência em função de outros temas ou problemas.  

O sentido da consciência moral se situa na abertura que a Igreja fez à própria moral, a moral 

para o mundo de hoje. Esta consciência moral, aludida, deve ser compreendida no mundo 

histórico e temporal ao qual o homem se situa. A consciência, e, sua formação sofre os 

constantes impactos do mundo. Mas que mundo é este?  

Fuchs nos ajuda a compreendê-lo, a partir da indagação: 

O que quer dizer exatamente „mundo‟? No sentido mais próprio é o próprio 

homem, ou melhor, os homens, naturalmente com tudo o que isto implica: em 

primeiro lugar, as relações entre os homens, mas, também todas as realidades e 

possibilidades da terra e do âmbito mundano. Por conseguinte, a estruturação do 

mundo significa, sem a menor dúvida, criação de cultura e de realidade inter-

humana, o que implica descobrir a terra e a extensão do mundo tirando proveito 

disso. Não obstante, olhando mais profundamente, acaba-se vendo que tudo isto 

se refere muito à formação e estruturação do homem no meio de toda realidade 

que para ele está ordenada
162

. 

 

A palavra consciência vem do latim cum (juntos) e scientia, scire (conhecer). É a faculdade 

moral da pessoa, o núcleo íntimo e o santuário em que ela se conhece pelo confronto com Deus e 

com seus semelhantes. Só podemos confrontar-nos reflexivamente na medida em que 

encontramos genuinamente o Outro e os outros.  

Segundo Haering, embora a consciência tenha uma voz que lhe é própria, a palavra não é 

propriedade sua. Na busca da verdade, a consciência do homem é o ponto focal para a partilha de 

experiência e reflexão numa reciprocidade de consciências. Dá-se um verdadeiro encontro de 

consciências na medida em que somos livres uns para os outros, livres para receber e para dar 
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não apenas algum conhecimento, mas, juntamente com o conhecimento e a experiência, dar-nos 

a nós mesmos
163

.  

Um traço forte da consciência moral na Gaudium et Spes 16 está no fato de que ela foi 

recuperada para a teologia como um enorme esforço de superar a compreensão de consciência 

como estrita obrigação moral.  

Uma primeira contribuição conciliar acerca da consciência moral foi a de “lei interior” 

dentro da compreensão harmônica de um projeto pessoal, não perdendo sua dimensão 

transcendente. O Concílio, sabiamente, redescobriu os fundamentos bíblicos e teológicos da 

consciência, sendo tida como uma realidade transcendental da pessoa que se fundamenta na 

relação essencial do homem com Deus e o próximo
164

. 

O texto conciliar trata da natureza ética; fala de autonomia (“intimidade da consciência”) e 

teonomia (“lei que não dá a si mesma”), e, coloca como grande valor o “amar e fazer o bem”. 

Neste sentido, a obrigação (deontologia) de consciência não se funda em si mesma, mas está 

sujeita ao “amor pelo bem” (axiologia e teleologia). Para Vidal, a consciência moral, na 

atualidade, deve ser considerada em referência à totalidade da pessoa humana e cristã, cuja 

formulação foi expressa e exposta pela Gaudium et Spes 16
165

.  

Este texto sobre a consciência moral (GS 16), no Vaticano II, sofreu diversas redações. 

Segundo Vidal, concretamente, de julho de 1964 a dezembro de 1965 houve quatro redações. 

Nestas sucessivas redações adverte-se uma tendência a partir da dimensão personalista e da 

dignidade do homem enquanto ser pessoal
166

.  

Flecha Andrés, também, nos introduz nesta evolução que a doutrina de consciência sofreu 

no Vaticano II com a tônica da dignidade humana, título central do capítulo um da Gaudium et 

Spes (nº 12-22), e sua posterior dimensão personalista: 

Este número, que não se encontrava na redação do Esquema II, conhecido como 

„Esquema de Lovaina‟ (1963), passou por diversas redações, quatro em 

concreto, desde junho de 1964 a dezembro de 1965. Através delas se adverte 

uma tendência crescente a compreender cada vez mais a consciência a partir da 

dimensão personalista e da dignidade do homem enquanto ser pessoal
167

. 

 

Este tom personalista da consciência no Vaticano II (GS 16), como expressão da superação 

do viés jurídico dos manuais tradicionais, é percebido e comentado por Webster, que situa 
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evolução da moral cristã católica dentre outras expressões dentro do cristianismo como busca de 

escuta da voz de Deus; diz ele, 

A reflexão católica recente sobre a consciência quase não tem mais o tom 

jurídico dos manuais tradicionais, e prefere uma abordagem personalista da 

consciência. Esse é o ensinamento oficial da Igreja com o Vaticano II e sua 

insistência na liberdade: „o Evangelho tem um respeito sagrado pela dignidade 

da consciência e por sua liberdade de escolha‟
168

. 

 

Podemos perceber que o texto sobre a consciência moral ressalta o significado e o emprego 

do termo consciência. O sentido personalista profundo é identificado como o âmago e o 

santuário mais secreto do indivíduo, onde a pessoa se encontra a sós com Deus. Lá, a pessoa 

descobre uma lei inscrita por Deus para amar, para fazer aquilo que é bom e para evitar o mal.  

O documento sustenta que a dignidade humana reside na observação dessa lei e que a pessoa 

será julgada por essa mesma lei. Através da lealdade à consciência, os cristãos se unem aos 

outros povos na busca da verdade e da solução correta dos problemas morais individuais e 

sociais.  

Por trás da concepção de consciência moral houve um resgate da visão tipicamente cristã da 

antropologia conciliar. Segundo Delhaye, o Vaticano II restaura a consciência em sua plena luz 

cristã; com São Paulo, considera sua dupla dimensão: a da natureza e a da graça. Com relação à 

da natureza, diz que é uma recordação do texto de Romanos 2,14-16, que evoca a ação da 

consciência em cada homem, mesmo sendo pagão; diz ele, 

Resumindo esse ensinamento, o Concílio dele tira várias conseqüências. Em 

primeiro lugar, cristãos ou não-cristãos têm em comum, por um lado, uma 

verdadeira luz moral. Podem, portanto, procurar juntos a solução de vários 

problemas morais que surgem na vida individual e social. Em segundo, a 

consciência não cria uma moral, ela percebe normas morais objetivas, 

estabelecidas por Deus. Por aí, esse „senso moral‟ pessoal permite 

paradoxalmente escapar às tentações do subjetivismo e aos cegos impulsos. Não 

é o próprio da consciência dizer: „faze isso, evita aquilo‟, no mesmo momento 

em que o indivíduo morre de vontade de agir segundo seu bel-prazer? Ela é 

então a voz de Deus no santuário do homem, como o lembrava Pio XII
169

. 

 

Ao lado desse aspecto da natureza, que tem sua base antropológica comum em todo ser 

humano e dá as coordenadas do „senso moral‟ existente em toda pessoa aberta, há outro que 

decorre da graça da Revelação. Sobre este, diz Delhaye: 

A consciência do cristão não obedece apenas a suas intuições profundas – e, 

aliás, divinas – mas, opera dirigida pela fé e pela caridade. Eis o que lemos na 

Constituição: „Pela consciência se conhece, de modo admirável, aquela lei que 

se cumpre no amor a Deus e ao próximo‟. Aqui também a reflexão teológica 

tem de completar textos muito densos... Jeremias 31,31-34 e Hebreus 8,8-12
170

. 
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Estes dois sentidos presentes no texto, o de natureza e o de graça, se propõem a expressar 

este resgate fundamental da antropologia unitária e integradora no contexto conciliar. 

Para Tepedino, o centro teológico desta antropologia conciliar que fortemente marca a 

consciência moral, possui três perspectivas: a. encarnação, que consiste em estar junto, entrar no 

mundo do outro (a), penetrar em seu universo simbólico, na sua estrutura de linguagem para 

realizar junto um caminho comum; b. solidariedade, que se estabelece através do conhecimento, 

que vai sendo construído pouco a pouco, através dos momentos de encontros; c. integralidade 

que corresponde ao momento de apropriação do saber, do conhecimento que lhes possibilitará a 

melhoria de vida, tanto sob o aspecto material como sob o espiritual
171

. 

Ao lado deste sentido há o moral que estrutura e marca o posicionamento eclesial histórico, 

com as preocupações dos padres conciliares diante do homem moderno, o avanço da técnica e 

sua dignidade; diz os comentários da “action populaire”: 

O caráter objetivo da consciência moral é sublinhado numa dupla preocupação: 

primeiro, refutar todo o subjetivismo, toda a moral de situação, todo o 

sociologismo, todo e qualquer relativismo; depois, manifestar a possibilidade de 

convergência de todos os homens na procura da norma de moralidade, sejam ou 

não cristãos. Não se deve, no entanto, cair num juridismo moral, em que a 

consciência seria apenas a percepção passiva de um código, concebido à 

maneira de um direito positivo universal [...] O Concílio sublinha o papel 

histórico e „inventivo‟ da consciência: procura da verdade, solução dos novos 

problemas morais
172

. 

 

Portanto, o texto da Gaudium et Spes nº 16, sobre a consciência moral, em toda sua riqueza, 

densidade e síntese, quis ser a resposta da Igreja ao problema do home moderno, resguardando a 

este a proposta moral de suas decisões e ações, com autonomia, sem perder os valores externos e 

a voz de Deus. 

 

1.2. A norma e a decisão pessoal: uma dialética complementar 

 

A vida nos apresenta muitas escolhas morais, além de sermos seres complexos que estamos 

sempre decidindo. A tomada de decisões morais é sempre um grande desafio, porque é a 

manifestação de uma necessária dialética entre o sujeito (autonomia) e o instituído que está além 

da pessoa (heteronomia). Somos sempre impactados por estas duas dimensões inerentes na vida. 

A consciência moral é a fonte última que dialoga e elabora uma síntese prática entre a norma e a 

decisão pessoal, ora de modo conflituoso, ora pacificamente. A responsabilidade e a consciência 

do sujeito são os termômetros qualificadores desta tensão.  
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Fazemos todo momento, escolhas morais pessoais; contudo, estas não se dão de modo 

isolado, mas na vivência com os outros. A experiência e a sabedoria humanas do passado foram 

formuladas dentro de leis, tanto civis como religiosas. A lei e a autoridade desempenham papéis 

significativos, porém não necessariamente facilitam a complexidade da moralidade
173

. Por 

sermos seres históricos, temporais, complexos e dinâmicos, vivemos nesta tensão interior à 

consciência que exige a responsabilidade da consciência; é o que nos assegura Overberg: 

A tomada de decisões morais requer uma responsabilidade madura. Procurar 

entender a realidade, estar atento à sabedoria do passado, discernir as 

propensões e as exigências de uma situação particular, todos esses esforços 

exigem uma tomada de decisão madura. Tudo isso depende do papel central da 

consciência
174

. 

 

A tomada de decisão da pessoa está ligada ao desenvolvimento de sua autonomia e do modo 

pelo qual a “norma” foi interiorizada pelo sujeito. A pessoa que decide precisa de mediações, 

pois na vida moral ninguém alcança de modo imediato os valores; precisa de mediações que 

expressam o valor moral das normas; uma das destas mediações é a norma. Mas o que é a 

norma? 

É a formulação lógica e obrigatória do valor moral. A norma moral é a 

formulação do valor moral; está orientada pelo valor. Não tem valor em si 

mesma, mas enquanto expressa um valor moral autêntico. Por isso, toda norma 

moral deve ser lógica; isto é, deve transmitir com exatidão e com justeza o 

conteúdo de um valor
175

. 

 

A norma deve nos conduzir para a apreensão dos valores e estes para a formação da 

consciência e do discernimento prudencial; cada norma pretende salvaguardar valores 

inalienáveis que sustentam a decisão pessoal do sujeito ético. É o que nos propõe May, quando 

nos diz que, 

Os valores éticos fundamentam e orientam o discernimento moral. Determinam 

em grande medida as conclusões e as posturas éticas que assumimos. A análise 

e a proposição de valores fundamentais são o objetivo axiológico da ética. Os 

valores funcionam como coordenadas básicas que „sustentam‟ a ética, assim 

como os pilares imóveis que sustentam um edifício
176

. 

 

A norma como apreensão dos valores últimos nem sempre foi o fundamento  da vida moral 

eclesial. A decisão da pessoa ficou sujeita à obrigação explicitada na norma. Esta visão 

excessivamente normativa, fruto da moral casuísta, na atualidade, perdeu a fundamentação ético-

normativa, ocasionando uma “crise” em sua validade.  
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Segundo Trentin, este modo de argumentar favoreceu a tendência a utilizar a revelação 

cristã e a lei natural não mais como instrumentos hermenêuticos e fontes de conhecimento da 

moralidade de determinados comportamentos, mas como espaços que contém leis morais já 

determinadas. Diz ele que, 

À moral casuística tradicional também se atribui falta de argumentação ético-

normativa, pelo menos no que se refere à fundamentação de determinadas 

normas morais. Nela se observa a tendência a recorrer pouco criticamente à 

Bíblia, à Tradição, ao Magistério da Igreja. Parte-se da demonstração (na 

maioria das vezes tirada simplesmente da metafísica) da existência de Deus e se 

procura esclarecer a realidade os mandamentos divinos como contidos na 

revelação cristã ou então reconhecidos na lei natural. Nos casos duvidosos, 

quando não é possível deduzir a vontade de Deus de modo claro e certo, nem da 

revelação cristã (Bíblia e Tradição), nem da lei natural (natureza e razão), 

recorre-se ao Magistério da Igreja, instância autorizada que intervém para 

garantir a reta interpretação da lei moral
177

. 

 

Por outro lado, com relação à chamada “nova moral”, com forte aceno à “situação” da 

pessoa, isto é, à decisão pessoal, houve certo mal-estar, no sentido de acusá-la de falta de 

fundamentação filosófico-metafísica, com a tendência de fundamentar a moral apelando 

exclusivamente para a fé e para a vontade de Deus, que se manifesta ao longo da história e da 

situação concreta. Sobre esta concepção da “decisão pessoal” do sujeito, também, nos esclarece 

Trentin, ao dizer que, 

Esta concepção, que se poderia definir como moral existencial-fideísta, às vezes 

é combinada com uma variante de caráter emotivo ou voluntarista: vive-se a 

relação com Deus em uma espécie de identificação, em obediência total, 

podendo ir até o martírio, porém sem capacidade adequada de discernimento. 

Por causa desta proposição, tem-se desenvolvido uma tendência a viver a fé em 

termos preferencialmente interiores e obedienciais: mais como inspiração e 

dinâmica que sustenta e mobiliza toda a vida do cristão em sua historicidade e 

conflitividade
178

. 

 

Entre ambas, no sujeito ético, é necessária uma dialética de reciprocidade entre a norma e a 

decisão pessoal. Esta se dará na consciência moral humana iluminada e formada segundo os 

critérios objetivos, fazendo ecoar no interior do sujeito a busca pela verdade moral. Esta 

conflitividade aludida anteriormente se dá no exercício do discernimento.  

A norma moral apontando para o princípio de realidade que configura nosso mundo 

pulsional, anárquico e caótico, possibilita ao indivíduo tomar a decisão de modo a ser sujeito, 

não estando submisso e passivo perante o simples legalismo, mas tendo a atitude de autonomia 

frente a ela. 
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Portanto, a síntese e dialética entre norma e a decisão pessoal, se dará no indivíduo maduro e 

responsável que busca, pelo discernimento e prudência, a autonomia e exigência relativa na lei, 

reconhecendo que em sua consciência e existência haverá uma inter-relação e complementação. 

 

2. A teologia da consciência moral: por uma manifestação da liberdade cristã no Espírito 

 

A consciência tornou-se uma palavra-chave do mundo moderno. Podemos dizer que o 

surgimento da modernidade se identifica com uma eclosão da consciência em todos os seus 

sentidos. Sua eclosão no mundo moderno não podia deixar de chamar a atenção das ciências 

humanas e despertar-lhes o interesse de explicitar o fenômeno e compreendê-lo. 

Na teologia, a consciência sempre foi uma pedra de toque, sendo o seu significado 

determinante para a reflexão ética. Sua compreensão teve uma conturbada trajetória histórica, 

que vai desde uma concepção totalizante e coextensiva à mesma pessoa, que é própria da Bíblia, 

até uma visão redutiva e aplicativa da lei, que é característica da moral manualística
179

. 

Queremos aqui apresentar algumas idéias gerais acerca da consciência: partindo das 

contribuições bíblicas, passando por sua compreensão nos escritos paulinos e patrísticos, conflito 

entre Pedro Abelardo e São Bernardo e sua evolução e síntese em Santo Tomás de Aquino; por 

fim, sua configuração na casuística entre rigorismos e laxismos.   

 

2.1. Contribuições bíblicas: tipologias veterotestamentárias 

 

A concepção de consciência moral na Bíblia exprime uma importante ruptura com o modo 

de pensar grego. O modo de pensar grego “busca o bem na natureza em conformidade com a 

natureza”
180

, sendo esta constituída em um mundo fechado em si mesmo com um caráter cíclico. 

A consciência moral bíblica já aparece dotada de um profundo dinamismo interno: é 

essencialmente religiosa. 

Podemos dizer que a consciência moral bíblica é compreendida como a voz de um Deus 

pessoal, vivo, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que conta com o ser humano para seus desígnios 

históricos de salvação, no qual é possível dialogar e se conformar com a vontade divina 

aceitando o plano de Deus. 

A ausência do termo consciência no sentido preciso não é uma lacuna, num contexto tão 

existencial e concreto, onde o homem é visto sempre na totalidade de sua relação com Deus
181

. 
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Este desconhecimento e ausência põem-nos em contato com outras categorias bíblicas, como: 

coração (leb) e sabedoria ou conhecimento (da „at/yd)
182

.  

O homem do Antigo Testamento é convidado a estar na escuta contínua da palavra divina 

que o dirige, penetra-o, tornando-o consciente do sentido de sua atividade, e, escutando a Deus 

com sabedoria, discernimento e coração aberto. A exigência moral deriva deste encontro entre 

Palavra de Deus e escuta obediente do homem. O chamado que Deus faz aos pais e mães da 

Bíblia, pode ser colocado nesta perspectiva de escuta da palavra, como um apelo à consciência, à 

voz de Deus, e, que consequentemente, exige deles um coração aberto ao projeto de Deus em 

suas vidas com um conhecimento e entendimento (Gn 12,1-3; Ex 1,15-22; 3,1-12). É a vocação 

que se efetiva numa decisão trabalhada pela consciência moral. Podemos dizer que os grandes 

patriarcas do Antigo Testamento realizaram sua vocação, seu chamado de Deus, à medida que 

interpelados por sua consciência moral, se colocaram a serviço do próprio Deus
183

. 

O termo coração aparece cerca de 850 vezes no Antigo Testamento. A frequência de seu 

uso indica que se trata de um termo que oferece grandes possibilidades semânticas. Desde seu 

significado originário de órgão anatômico até ser canal de expressão de fenômenos de ordem 

psicológica.  

Para Majorano, o coração do ser humano constitui o centro da vida espiritual, isto é, a 

interioridade do homem. No entanto, como ocorre também em outras categorias antropológicas, 

mais que as distintas funções, aponta o homem com todos os seus impulsos, o ser humano em 

sua total integralidade; diz que o coração, 

Designa complexivamente a personalidade total, a sua vida interior, o seu 

caráter [...] a atividade espiritual consciente e volitiva do eu humano na sua 

totalidade. E já que com o coração se relaciona também o aspecto da 

responsabilidade, tudo o que dele provém é assunto que diz respeito à 

interioridade global do homem, que o torna um eu responsável enquanto agente 

consciente
184

. 

 

Vidal faz um plano geral sobre a modalidade e frequência dos usos de consciência como 

coração no Antigo Testamento: 1. Testemunha do valor moral dos atos humanos (1Sm 24,6; 1Rs 

2,44; Jr 17,1; Jó 27,6); 2. Deus como aquele que sonda o coração e sobre o coração julgará – 

culpabilidade (1Sm 16,7; Pv 21,2; Jr 11,20; 17,10; 20,12; Sl 7,10; 26,2); 3. O coração é o lugar 

onde se interioriza a lei divina, convertendo-se depois em lei interiorizada (Dt 4,39; Jr 31,33; Ez 

11,19; Dt 2,1-5.10-15; 4,4-6.20-21; 7,1-3); 4. O coração aparece também como fonte da vida 
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moral (Is 57,17; Pv 29,27); 5. A conversão da consciência está relacionada com o coração (Ex 

6,9; Jr 23,9; Is 57,15; 61,1; Sl 146,3)
185

. 

Este primeiro significado de consciência moral como coração deve ser compreendido dentro 

da antropologia veterotestamentária que leva em conta a unidade e integridade indissociáveis; 

sobre esta relação Miranda sintetiza, dizendo que: 

Para a antropologia bíblica o termo coração (também os rins) exprime antes de 

tudo a interioridade do homem ante a aparência externa imediatamente 

perceptível, porém interioridade do homem como sede da verdade e 

autenticidade do homem e paradigma com o qual se confronta toda 

manifestação exterior (Is 29,13). No coração encontra-se a sede dos sentimentos 

do homem (Ez 22,14; Dt 28,47) e a fonte de sua atividade intelectual (Dt 

29,13), inclusive as decisões e projetos operativos surgem do coração (Jr 

23,20)
186

. 

 

Portanto, o coração torna-se o núcleo do qual se encerra a fé e a infidelidade, chegando ao 

ponto de falar de uma religião do coração.  

Outro termo no Antigo Testamento que supre a ausência da consciência é sabedoria – 

conhecimento. Segundo Miranda, é uma das poucas raízes verbais que em seu uso esgotam todas 

as formas ou modos de flexão do verbo hebraico; tem o sentido de percepção sensorial de 

objetos ou situações até a teologização da sabedoria. Mais que uma atividade intelectual, para o 

pensamento bíblico, exprime antes de tudo, a relação entre duas pessoas na qual além do 

intelecto, estão implicadas outras faculdades. Exprime o conhecimento que se obtém mediante o 

emprego consciente dos sentidos, a reflexão, o saber que se pode aprender e ensinar a outros, o 

discernimento ético
187

. 

Valsechi se encaminha nesta mesma direção, contudo, compreende esta sabedoria e 

conhecimento como a escuta contínua da Palavra Divina que o homem do Antigo Testamento é 

chamado a realizar, Palavra esta que o dirige, penetra-o e investe-o, tornando-o consciente do 

sentido de toda sua atividade
188

. 

Portanto, a exigência moral deriva deste encontro entre a Palavra de Deus e a escuta 

obediente do homem, e todo juízo ético aparece como fruto da percepção vital de valores que são 

movimentados por aquele encontro. Podemos dizer também que se há um apelo à consciência, ao 

coração do homem do Antigo Testamento, apelo é impulsionado e educado progressivamente 

segundo valores e “normas” visíveis ao povo eleito de Deus. 

Vidal em suas duas sínteses sobre esta questão da consciência como sabedoria e 

entendimento se exprime da seguinte maneira: 
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A sabedoria é fruto da experiência, trazendo consigo o sentido de sagacidade e 

agudeza. Aparece relacionada com a eleição dos meios em ordem a um fim. A 

posse e o exercício da prudência envolvem a prática das obras de misericórdia 

(Pv 19,11), justiça (1Rs 3,11.28; Pv 1,3; 2,9; 19,7), pureza (Pv 7,4), paciência 

(Pv 14,29; 19,11), fortaleza (Is 10,13; 19,11; Jr 10,12; Pv 8,4; Sb 8,7)
189

. 

 

No Antigo Testamento há ainda uma única citação no livro da Sabedoria (17,10s) que usa o 

termo grego “syneidesis”
190

, exprimindo assim, a consciência inquieta ou má. Trata-se de um 

termo tardio da Bíblia grega e não hebraica. Ele prepara o caminho do Novo Testamento (Paulo).  

Enfim, o coração e o conhecimento são duas categorias cuja dimensão intelectual é menos 

acentuada, pertencentes ao âmbito do religioso e da fé do povo de Israel. A síntese ou integração 

destes dois universos culturais será resgatada e melhor trabalhada por Paulo. 

 

2.2. A consciência moral nos evangelhos 

 

O processo de “interiorização” da consciência moral, intuído no Antigo Testamento, tem 

agora, no Novo Testamento sua plenitude. A mensagem de Jesus Cristo, enquanto interiorização 

da consciência torna-se uma reação enérgica contra o farisaísmo e sua concepção formalista da 

lei
191

. 

Com o profetismo veterotestamentário, havia a insinuação implícita de que o verdadeiro 

fundamento da moral se radicava no coração do homem, importando a intenção da verdade, isto 

é, a consciência se organizava na intimidade do homem em torno de uma lei interior. O Sermão 

da Montanha (Mt 5-7), nesta linha, trará a importância da decisão interior que vai além da 

simples fidelidade a determinados preceitos, tais como: pobreza de espírito, pureza do coração, 

visto que dele nasce o pecado e todo apego às coisas terrenas; olho simples e luminoso que 

ilumina intimamente toda a conduta (Mt 5,3.8.26; 6,19-23)
192

. 

Toda insistência em situar o coração como o centro da vida moral é característica nas 

palavras de Jesus Cristo, ele próprio “manso e humilde de coração” (Mt 11,28-30). A sede mais 

profunda da nova justiça é o coração (Mt 12,34; 13,19; 18,35; 23,23-26). O termo consciência, 

segundo Webster, não se encontra nos evangelhos, nos quais o “coração” é sempre o centro do 

conhecimento e da vontade moral (Mt 5,8.28; 15,10-20; Mc 7,18-23; Lc 6,45)
193

. 
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Sobre a existência da consciência moral nos evangelhos, Junges nos ajuda a perceber que o 

não uso explícito do vocábulo não significa que seja inexistente, mas aparece de modo diagonal 

em todos os sinóticos. Diz ele que,  

Os evangelhos, apesar de não usarem o vocábulo, referem-se continuamente à 

realidade da consciência, quando falam, por exemplo, da conversão contínua do 

coração para entrar no Reino, da necessidade da reta intenção no agir, isto é, de 

que a ação seja orientada por um coração reto e purificado. Não se trata de uma 

purificação moral, mas religiosa, em que Deus se torna o único absoluto do 

coração, revelando-lhe sua vontade e sua lei
194

. 

 

Percebemos que o coração, nos evangelhos, é tratado como a sede do juízo interior, a base 

do discernimento ético e da mudança de mentalidade. Em outras palavras, nos evangelhos, o 

coração tem uma centralidade enorme, sendo um termo equivalente à consciência. Neste sentido, 

o Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, nº 16, busca a fundamentação bíblica e evangélica 

nesta centralidade do coração (consciência), reconhecendo e admitindo que o coração pode 

corromper-se (Mt 6, 23; Lc 11,33).  Sobre o coração (consciência), diz Hortelano que nele habita 

uma “trágica ambivalência. Pode dar valor ético à ação e ao mesmo tempo pode fazer-se 

cúmplice da iniqüidade”
195

. Já que é ambivalente, começa a delinear-se claramente, a exigência 

de uma contínua conversão do coração. 

Em Jesus Cristo, o critério para a pureza do coração é a fidelidade do revelar-se de Deus na 

história viva da comunidade que ele chama à salvação, sendo não simples memorização de um 

preceito, e, sim, memória e criatividade
196

. Hortelano afirma o mesmo, comparando, assim, ao 

Antigo Testamento, e, diz que, 

O mesmo que para os profetas do Antigo Testamento, a consciência moral, 

segundo Jesus, se modela mais de acordo a um acontecimento que em relação a 

um preceito. O coração não se submete à lei de Deus em abstrato [...], sim, à 

revelação concreta de Deus na história da salvação
197

. 

 

Nos evangelhos podemos constatar a importância do coração (consciência) em muitos 

trechos, contudo, as grandes controvérsias em torno de Jesus Cristo, nos permitem perceber a 

validade impressionante que Jesus dá à “interioridade” (coração). Destacaremos apenas duas 

principais controvérsias: a referente ao divórcio, e, ao sábado. 

A primeira, acerca do divórcio (Mc 10, 1-12) era complexa, visto que o divórcio era de fato 

permitido pelo Antigo Testamento (Dt 24,14). Matera percebe que na narrativa de Marcos, a 
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questão é mais fundamental, referindo-se antes ao próprio divórcio do que às suas motivações
198

. 

Os fariseus, que interpelam Jesus sob a carta do divórcio permitida por Moisés, recebem de Jesus 

uma resposta forte: “por causa da dureza de vossos corações...” (Mc 10,5). Nesta controvérsia 

acerca do matrimônio, Jesus apela implicitamente para a tomada de consciência (coração), 

enquanto sede da vida nova, originária das novas relações de interioridade. Jesus mostra aos 

fariseus que suas consciências (corações), têm ainda como critérios de vida o legalismo, a lei e o 

jurídico, enquanto que em Jesus, a nova sede da moralidade e interioridade é a “consciência 

nova” (coração e Espírito). Portanto, em Jesus, torna-se importante a conversão e a purificação 

do coração para que a consciência sempre esteja voltada ao valor supremo (Mt 5,8; 11,29; 12,10-

14; 18,35; Mc 10,21-25; Lc 8,15). 

A outra controvérsia em torno de Jesus, análoga à tomada de consciência, é a referente ao 

sábado
199

. São muitas as referências bíblicas sobre esta problemática. Destaco algumas: Mt 

12,10-14; Lc 13,10-17; 14,1-6; Jo 5,8-18. Podemos, a partir destas passagens, perceber que Jesus 

se opõe energicamente às interpelações extremamente escrupulosas dos escribas e fariseus. Na 

maioria das citações, é constatado que Jesus partia do princípio de que o sábado foi feito para o 

homem e não o homem para o sábado. Em outras palavras, o sábado deve ser para o homem um 

meio para alcançar mais facilmente o fim de sua vida; não é um fim em si mesmo. A lei do 

sábado, portanto, para Jesus é subordinada à felicidade do homem. Podemos dizer que na 

interioridade de Jesus, ou seja, em sua consciência, há uma “hipervalorização” da “consciência e 

da dignidade humana”. Ele viveu direcionado pelo valor do Reino e da vontade do Pai, e, não 

sob o império jurídico e legalista, como os fariseus. Olha o outro a partir da ótica do Pai. O seu 

critério nas ações é o amor e a realização plena da vontade de Deus escondida no coração 

humano.  

Portanto, no Novo Testamento, surgem duas modalidades de perfeição relacionadas 

intimamente à consciência moral: uma primeira, cristológica, na qual Jesus é o fundamento 

último do valor moral e da nova consciência; uma segunda, de fundamento ético-antropológico, 

não imposto de fora (heterônomo), mas totalmente aberto, que se dá em valores, cultivados pelo 

sujeito de forma a ter como fim, a busca da perfeição humana. 

 

2.3. A consciência moral nos escritos paulinos: seu dinamismo interior 

 

A consciência moral nos escritos paulinos possui uma explicitação ético-teológica. Nele o 

termo consciência entra para o vocabulário cristão como “syneidesis”, recebendo toda sua 
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originalidade e riqueza. Do ponto de vista bíblico, a categoria de consciência é especificamente 

paulina.  

Miranda pontua o uso do termo consciência em Paulo, ao dizer que “falar da consciência 

no Novo Testamento é falar, sobretudo, de Paulo”
200

. A intuição paulina sobre a consciência é a 

confluência e resultado final de três universos culturais e religiosos: o semítico-bíblico, o 

helenístico, e, nova compreensão da fé emergente. 

Hortelano afirma que a palavra “syneidesis” aparece trinta vezes no Novo Testamento, 

destacando que o uso recebido proveniente de uma linguagem popular que aos poucos se tornou 

comum
201

, consagrando seu uso literário na elaboração da consciência cristã, purificada do 

intelectualismo pagão. Para Häring, o Novo Testamento adota o termo estóico “syneidesis” 

(trinta vezes no total e em Paulo dezenove vezes), advindo, também, do mundo não-cristão
202

. 

No geral, a grande inovação paulina com a “syneidesis” é a carga religiosa que lhe dá, unindo 

esta com “pistis”.   

Paulo segue a tradição semita do sentido expressivo de “coração”, percebendo a 

consciência, como globalidade da pessoa em sua dimensão de abertura e sensibilidade religiosa. 

Vidal apresenta a frequência do termo syneidesis nos escritos paulinos e nas cartas pastorais, 

dando as respectivas concepções: oitos vezes (1Cor 8,7.10.12; 10,25.27.28.29); três vezes (2Cor 

1,12; 4,2; 5,11); três vezes (Rm 2, 14-15; 9,1; 13,5); cinco vezes (Hb 9,9-14; 10,2.22; 13,18). 

Nas pastorais: seis vezes (1Tm 1,5.19; 3,9; 4,2; 2Tm 1,3; Tt 1,15); três vezes (1Pd 2,19; 

3.16.21); duas vezes (At 23,1; 24,16)
203

. 

Nas entrelinhas destas citações, acerca da consciência, há algumas concepções marcantes, 

elencadas, ainda por Vidal, num total de oito. Segundo ele, 1.) a consciência é um juízo moral, 

ou mentalidade religiosa-moral (2Cor 4,2; 5,11; Rm 13,50), como testemunho (Rm 3,15; 9,1; 

2Cor 1,13); 2.) disposição natural moral comum a todos os homens (Rm 2,14s); 3.) última 

instância da decisão moral – direitos da consciência errônea (1Cor 8-10; Rm 14); 4.) formação e 

educação da consciência (1Cor 10,29-30); 5.) os cristãos têm o dever de formar sua consciência: 

examinando-se a si mesmos (1Cor 11,28; 2Cor 13,5; Gl 6,4), procurando a vontade de Deus (Rm 
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12,2; Ef 5,10), ponderando em cada ocasião aquilo que lhe convém (Fl 1,10); 6.) a consciência 

tem que ser boa e irrepreensível (At 23,1; 24,16); 7.) os autores das Cartas Pastorais relacionam a 

consciência com a fé e a heresia. O cristão perfeito não tem compromisso com a heresia, já que a 

fé é uma condição indispensável para uma consciência moral boa; 8.) o possível autor da Carta 

aos Hebreus (9,14) relaciona a consciência com o pecado e a purificação. O sangue de Cristo é 

capaz de purificar a consciência humana manchada pelo pecado para fazer da existência humana 

um culto digno de Deus
204

. 

Além de Vidal, também Spicq, eminente exegeta católico, fazendo uma releitura da 

consciência a partir do Novo Testamento, percebe que o termo syneidesis, nos escritos paulinos, 

tem o estatuto de julgamento interior à luz da fé no Deus revelado em Jesus Cristo
205

. 

Percebemos, então, que Paulo dá ao termo syneidesis, uma carga religiosa (pistis), seguindo a 

tradição semita do coração que exprime a globalidade da pessoa em sua dimensão de abertura e 

sensibilidade religiosa.  

Miranda, comentando a relação entre Paulo e a consciência moral, constata que a 

originalidade paulina sobre a consciência, se manifesta mais claramente nos textos paralelos de 

1Cor 8,1-13 e Rm 14,1-23, ambos, referentes ao problema suscitado pela comida destinada aos 

ídolos
206

. Nestes textos há afirmações desenvolvidas como resposta a uma situação conflitante 

existente na comunidade: os “fortes” achavam que fosse lícito, os “fracos”, ao contrário, 

julgavam que não. Assim como nos evangelhos, as principais controvérsias de Jesus com as 

autoridades se deram em torno do matrimônio (divórcio) e do sábado. Em Paulo, essas duas 

controvérsias se dão com os sábios.  

O texto de 1Cor 8,1-13, referente à carne sacrificada aos ídolos e oferecida como comida, 

faz emergir duas reações diferentes provenientes das valorações diversas. Aqueles que possuem 

conhecimento encontram-se numa situação vantajosa, ao não ver inconveniente ético-religioso 

que os impeça de comer, em oposição aos de consciência fraca, cuja consciência de pecado os 

predispõe ao escândalo. Paulo entre estas duas posturas oferece uma solução que se dá na 

tolerância e aceitação, na qual o amor ao outro é o único absoluto que pode restabelecer o 

equilíbrio que todo esquema recíproco entranha. Paulo parece aludir aos fracos (irmãos 

provenientes do judaísmo). Trata-se de fraqueza no sentido de falta de convencimento. O grande 

critério de valor usado por Paulo nessa comunidade é o da caridade que se concretiza com o 

“não escandalizar os irmãos mais fracos” (v.9), e, já que o uso do termo syneidesis exprime o 

aspecto subjetivo, os irmãos fracos precisam ser compreendidos com ternura. 
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O texto de Rm 14,1-23, também, apresenta uma problemática de consciência (syneidesis), 

análoga a de 1Cor 8,1-13. Neste texto, em que há uma relação entre syneidesis e pistis, Paulo 

introduz o amor (ágape) e argumenta, apresentando que a comunhão (koiononia) é a expressão 

concreta do ágape. Ele dá relevo ao ágape como critério de consciência para o cristão.  

O contexto se dá no sentido de que os fortes na fé acreditavam que tinham consciências 

esclarecidas; proclamavam o lema “tudo me é permitido”. Sentiam-se libertados em Cristo que 

acreditavam valer tudo, sendo que nenhuma restrição seria necessária e muito menos desejável. 

Os fracos na fé eram escrupulosos nas observâncias pessoais e se preocupavam demasiadamente 

com conceitos, tais como “puro” e “impuro”. Para Majorano
207

, a conjuntura do texto constitui-

se de um conjunto de casuísticas que dizem respeito ao comportamento para com os “fracos”. As 

soluções são análogas às da primeira carta aos Coríntios, porém centralizadas na “fé”. 

Diante destas duas posturas, Paulo tem uma solução, ou seja, um critério valorativo para a 

boa consciência: respeito e aceitação mútua (v. 15b), pois o importante é a capacidade das 

pessoas se acolherem umas às outras, saberem se unir no que é importante e se respeitarem na 

diversidade. O argumento que Paulo usa para isso tem sua base no seguinte (v. 7-8): os cristãos 

não pertencem a si próprios, mas em qualquer situação da vida, pertence sempre, e, totalmente, 

ao Senhor Jesus.  

Schnackenburg analisando este texto apresenta sua análise sintética, dizendo que, 

Na comunidade romana, não poucos cristãos tinham como ilícito o vinho e a 

carne [...] Paulo dá razões a eles, aos „fracos‟, dizendo que nada do que eles 

comem é impuro para o cristão [...] Trata-se de „prescrições humanas‟ e de 

orientações diante dos „elementos do mundo‟. Os „fracos‟ de Corinto e de Roma 

precisam, pois, de consciência e de liberdade cristã; mas quando comem das 

coisas julgam erroneamente como ilícito, „manchando‟ a própria consciência. A 

conclusão desta consideração é trazida na carta aos Romanos, na frase 

programática: „tudo isto que não provém da convicção é pecado‟ (14,23b), 

axioma clássico julgado erroneamente, a norma última e decisiva da 

moralidade
208

. 

Sendo assim, percebemos que em Paulo o termo syneidesis, aparecendo com uma riqueza 

teológica nos dois textos, 1Cor 8,1-13 e Rm 14,1-23, consciência e fé, eles se relacionam 

paralelamente. Contudo, no texto de 1Cor, Paulo argumenta e usa o primado da consciência, e, 

em Rm, o primado da fé junto com a consciência aos “fracos”. 

 

2.4. A confirmação patrística: a voz permanente de Deus 

 

Os Padres da Igreja aprofundam pouco a pouco o conceito de consciência moral, servindo-se 

de categorias filosóficas muito próximas da concepção bíblica, contudo, tratadas com refinada 
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intelectualização. Este aprofundamento patrístico, filosófico e intelectual, possui uma finalidade 

pastoral e acima de tudo espiritual, tratando antes de tudo de estimular os fiéis à prática da vida 

cristã.  

A centralidade da consciência, como surge da visão bíblica, determina a vida da comunidade 

cristã ao longo dos séculos. Segundo Majorano, o testemunho chocante dos mártires, desde os 

primeiros séculos até os mártires mais próximos; a profunda coerência evangélica na vida 

cotidiana de tantos membros seus, apesar das dificuldades e incompreensões; a criatividade em 

relação à caridade com a qual incessantemente procurou responder às necessidades dos mais 

pobres e excluídos; o impulso evangelizador que levou seus missionários a percorrer todo o 

mundo, desprezando os perigos; tudo isso leva sempre a uma consciência madura e decidida, 

num diálogo contínuo e convicto com o Espírito
209

. 

Junges também nos ajuda a perceber a fusão que os padres da Igreja fazem das duas grandes 

tradições: helenística e bíblica. Estas duas são a base para suas teologias e reflexões morais. Diz, 

então, que,  

Na época patrística, duas grandes tradições – a helenística e a bíblica – 

confluem para formar a compreensão cristã da consciência. A syneidesis do 

Novo Testamento enriquece-se com a visão antiga do mundo greco-romano e 

desempenha um grande papel na reflexão moral dos santos padres. O conceito 

adquire um sentido variado. Pode significar o conhecimento de algo, a 

autoconsciência, a faculdade do juízo, o interior da pessoa, a captação de um 

valor, a mentalidade e a atitude moral. Todos esses sentidos aparecem também 

no mundo antigo. Mas é da Bíblia que os santos padres vão tirar as pedras 

fundamentais para a construção do conceito de consciência, reelaborando, 

porém, os elementos bíblicos dentro de uma visão nova e mais ampla, como se 

vê especialmente nos comentários exegéticos às cartas de Paulo que falam da 

syneidesis
210

. 

 

O discernimento, por outro lado, tem um forte acento na questão da consciência para os 

padres. O termo “diakrisis”, correspondente ao discernimento, foi muito usado por eles; já 

sentiam que as ações, pensamentos e sentimentos podem ser influenciados por vários fatores, isto 

é, tendências desconhecidas, enquanto movimentos interiores desconhecidos e hábitos. Em nosso 

espírito, muitos fatores podem influenciar. Neste sentido, segundo eles, é preciso ter critério para 

saber distinguir de qual espírito provêm certas moções e ações. À princípio, não usam a palavra 

“syneidesis”, mas muito mais a palavra equivalente e substitutiva “coração” e “discernimento 

dos espíritos”. 
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João Cassiano enfatiza que o coração faz o papel da consciência, sendo que este deve estar 

purificado totalmente, mediante uma vida de oração, jejum, silêncio, caridade, prática das 

virtudes e constante discernimento espiritual
211

. 

Orígenes caminha também neste mesmo sentido de consciência como a voz de Deus. 

Segundo Hortelano, a consciência para Orígenes, “é o espírito que, como um pedagogo, conduz 

a alma pelo reto caminho”
212

. Também Valsechi, destaca que em Orígenes, a consciência é 

tratada como atividade religiosa e moral, dizendo que é “a sede da consciência funcional, base 

dos afetos da alma, íntimo testemunho dos fenômenos religiosos, centro da vida moral, e, dos 

pecados, câmara secreta das mais ocultas emoções”
213

,  ainda, que nele, a “diakrisis” tem um 

caráter pneumático, o mesmo que em Ambrósio, pois somos nós que julgamos e nos 

condenamos por nossa conduta, já que habita em nós um juiz interior que nos faz discernir.  

Na literatura patrística, a aproximação à consciência é articulada e rica de nuanças, 

conforme os diversos Padres. Está viva neles a preocupação por uma leitura que coloque em 

evidência a profundidade do ser e da vida própria da antropologia cristã a respeito da imagem de 

Deus. Segundo Majorano, o pensamento de Santo Agostinho é estimulante neste sentido, pois 

une antropologia à consciência. Diz ele, 

A sua antropologia gira em torno da afirmação central de que o homem é 

imagem de Deus. Aliás esta pode ser considerada a síntese do pensamento 

agostiniano. Ser imagem é próprio do homem interior, isto é, da mente e não do 

corpo. Impressa na alma imortal do homem, a imagem de Deus, consiste na 

capacidade de ser elevada até a imediata fruição de Deus [...] Neste sentido 

compreende-se a centralidade que Agostinho confere à consciência quando 

colocada em relação a essa visão antropológica, pois „se a verdadeira essência 

do homem é a interioridade, a consciência, enquanto interioridade do homem, 

define-o em sua qualidade central: o homem é a sua consciência, encontra a si 

mesmo em sua consciência que contém e dita-lhes as normas do valor moral‟. O 

homem reencontra a si mesmo em sua consciência, porque lá encontra Deus. A 

determinação da consciência é a voz de Deus que proclama a lei
214

. 

 

Em grandes linhas, podemos dizer que o tema da consciência moral nos Padres da Igreja é 

tratado em íntima conexão com o tema do discernimento dos espíritos ou “diakrisis”. Na tradição 

do deserto, “o discernimento é uma aguda percepção da vontade de Deus em todas as ocasiões, 

em todos os lugares e em todas as circunstâncias; e é encontrado naqueles que são puros de 

coração, de corpo e de boca (João Clímaco, A Escada do Paraíso, 26,1)”
215

. Neste sentido, o 

discernimento moral não tem apenas uma conotação moral, mas é um discernimento espiritual 
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propriamente dito. A experiência do discernimento é a experiência da consciência. Esta é 

inseparável do dom do Espírito Santo, doador da caridade espiritual que nos guia mediante a 

oração e a ascese para a apropriação do carisma do discernimento dos espíritos. 

Portanto, no pensamento patrístico, a consciência longe de ser algo especulativo, identifica-

se com a interioridade da pessoa, com o espírito – discernimento (diakrisis), e que diz respeito, 

em primeiro lugar ao conhecimento da vontade de Deus e sua aplicabilidade no cotidiano da vida 

moral da pessoa. Enfim, “o melhor padre espiritual será aquele que conseguir transformar a 

pessoa de escrava da própria vaidade em filho ou filha de Deus, que procura somente a vontade 

de Deus em tudo, a „contemplação da providência‟
216

. Nos padres, enfim, a tônica da 

consciência moral se dá muito mais numa busca constante de critérios para se ter discernimento 

que em elucubrações metafísicas e filosóficas fortemente na escolástica medieval. 

   

2.5. A polêmica acerca da consciência entre São Bernardo e Pedro Abelardo 

 

A partir do século XII e XIII a noção de consciência inicia um processo de desenvolvimento 

teórico-especulativo. Aos poucos migra do ambiente oriental semítico-bíblico. Cresce o caráter 

moral da consciência, mais vinculado à cultura e tradição ocidental greco-romana. Ao mesmo 

tempo, desenvolve-se uma confrontação de dois mundos diferentes: o monástico, e, o da 

incipiente mentalidade escolástica
217

. 

Estas duas escolas teológicas partem de pontos e interesses distintos; adotam metodologias 

diferentes e chegam a resultados diversos. O caráter prático da teologia monástica e sua maior 

sensibilidade para com os problemas de ordem ética lhe conferem um tom mais vitalista, forte 

tom direcionado à interioridade do homem
218

. 

O grande expoente e representante deste ideal monástico foi São Bernardo (1090-1153). 

Nouzille narra uma breve biografia que nos possibilita situarmos no contexto, dizendo que, 

Nasceu em Fontaine-lès-Dijon e pertencia à nobreza borgonhesa. Recebeu sua 

primeira formçaõ com os cônegos de Saint-Vorles de Châtillon. Em 1113 entra 

em Cîteaux, novo mosteiro, para viver a regra de São Bento de maneira mais 

estrita que no monaquismo tradicional. Em 1115 é enviado a Claraval para se 

abade até sua morte. Teve forte ligação, em seus primeiros anos como abade, 

com Guilherme de Champeaux, e, posteriormente, com Guilherme de Saint-

Thierry, impondo-se, depois, como grande mestre espiritual
219

. 
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Hortelano diz que São Bernardo faz uma síntese do pensamento patrístico sobre a 

consciência de grande importância devido a dois grandes motivos: 1. Porque os escolásticos aos 

poucos estão fazendo a primeira estruturação científica da consciência moral; 2. Porque para São 

Bernardo, a consciência é o lugar onde se dá o diálogo interior do homem com Deus. Para ele, a 

consciência boa é o espelho de Deus, o eco de sua voz, o testemunho verídico de sua presença. É 

como uma mulher amável que acolhe em seus braços repousantes de paz; por outro lado, a 

consciência má é como uma mulher insuportável e perversa. A consciência boa, para ele é um 

repousar em Deus que tem por colchão a pureza e por almofada a tranqüilidade; a colcha por 

segurança. Enfim, espera chegar ao céu unida a Deus
220

.  

Estas expressões e metáforas, além de serem encontradas em Bernardo, também se 

encontram em outros místicos contemporâneos seus, tais como: Pedro de Celles, Guiberto, 

Tomás o cisterciense e Ruperto de Deutz
221

. 

São Bernardo é fruto de seu contexto histórico e de sua teologia, uma figura típica do 

monaquismo medieval. Diz nos Valsecchi: 

São Bernardo tem uma teologia profundamente alimentada pela Escritura em 

estreita dependência da literatura patrística que desconfia do emprego 

demasiado da dialética e requer, para o aprofundamento da mensagem revelada, 

disposições de humildade e simplicidade, de respeito orante para com o 

mistério. Ele é profundamente marcado pela linha agostiniana de pensamento, e, 

sua preocupação moral está no saber lidar com as inclinações más
222

. 

 

Em Bernardo de Claraval, portanto, a consciência está dentro da questão de união da alma 

com Deus, como também da problemática da “concupiscência”, da natureza que é ferida pelo 

pecado original. A consciência é uma realidade complexa, onde se dá o diálogo íntimo do 

homem com Deus, chegando a ser o ponto de elevação e união a Ele.  

De outro lado, encontramos a figura de Pedro Abelardo (1079-1142), que estudou dialética 

com Roscelino de Compiègne, lecionando depois em Paris com o uso de autores profanos
223

. 

Abelardo, diferentemente de Bernardo, viveu sempre fora do ambiente monástico, em contínuo 

contato com as novas e emergentes correntes de pensamento que estavam influenciando as 

escolas urbanas
224

.  

Foi um teólogo atento aos problemas éticos de linha mais racional. Queria definir a sua ética 

racional como opção livre. Um desses problemas era o referente ao pecado de ignorância citado 
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por São Gregório Magno, e, com o tempo, foi ganhando um sentido material e objetivo, 

defendido a tudo custo por São Bernardo. 

Segundo Lottin, que analisa a solução de Abelardo em sua Ethica (1135), a moralidade de 

um ato se define unicamente pela intenção que a preside. O ato exterior é indiferente. Lottin diz 

que Abelardo, em seus “Dialogus”, mantém sua posição mesmo sendo condenado, 

posteriormente, no Concílio de Sens (1140)
225

. 

Para Pedro Abelardo, o que se pratica por ignorância não é pecado, pois para ocorrer pecado 

é essencial a intenção de pecar. Chenu, nesta mesma linha de pensamento, analisa a querela entre 

São Bernardo e Abelardo, dizendo que este, focou suas idéias mais sobre a intenção; diz ele que, 

Este forte aceno sobre a intenção (consciência) de pecar é que levou a famosa 

polêmica com São Bernardo. Tornou-se clássica em Abelardo a „moral da 

intenção‟, isto é, a moral segundo a qual o valor de nossas ações e o julgamento 

que elas evocam diante de Deus e dos homens, se determinam não radicalmente 

pelos objetos envolvidos por essas ações, mas pelo consentimento interior 

(consensus-intentio) que damos a eles. É a vontade de cumprir um ato proibido 

que constitui o mal. O ato mesmo do pecado não acrescenta nada à 

culpabilidade do pecador nem à sua condenação pela justiça divina
226

. 

 

Sobre esta “moral ou ética da intenção”
227

 em Pedro Abelardo, este deixa claro que ela não 

deve ser confundida com qualquer forma vulgar de subjetivismo moral, incompatível com a 

mentalidade medieval, pois esta intenção moral é acompanhada do discernimento do bem e do 

mal.  

Junges também faz uma análise sobre o problema da consciência moral em São Bernardo e 

Pedro Abelardo, situando-os na já na escolástica, enquanto momento em que a visão originária e 

fundamental de consciência foi sendo compreendida como ato aplicativo da lei a um caso 

concreto. Diz, portanto, que “o início desse deslocamento foi provocado pela controvérsia sobre 

a consciência errônea entre São Bernardo, ainda ligado a uma visão mais espiritual, e 

Abelardo, mais inclinado ao uso derivado”
228

. 

Sendo assim, estes dois ambientes culturais, monástico e urbano, chegaram a acentuar ao 

máximo suas diferenças sobre o papel da intencionalidade para a avaliação dos atos humanos. 
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2.6. As distinções da consciência em Santo Tomás 

 

Em Santo Tomás de Aquino, a consciência moral acompanha a nova mentalidade 

antropológica do homem inteiro e integrado como imagem de Deus. Como em Santo Agostinho, 

suas distinções acerca da consciência moral acompanham sua positiva e progressiva 

antropologia. 

Miranda nos ajuda a compreender esta evolução em seu pensamento dizendo que, 

É uma concepção dinâmica na qual o homem não é um ser acabado, mas um 

projeto que vai se realizando na liberdade e na própria capacidade de decisão. É 

a consciência que preside a este tornar-se do homem não em subordinação, mas 

em semelhança. A consciência se re-valoriza ao não limitar-se à simples 

aplicação mecânica dos princípios à contingência da vida, mas deve inventar, a 

cada vez, a forma de responder à qualidade de ser imagem de Deus
229

. 

 

Santo Tomás adotará a terminologia da “sinderesis” como capacidade originária de 

percepção dos valores (consciência habitual), ou seja, uma percepção imediata e global e a 

aplicação destes às situações concretas (consciência atual). A sinderesis enquanto capacidade de 

perceber o bem no ser e objeto da inteligência é tida como consciência habitual, percebendo que 

este ser, o bem, tem uma perspectiva prática. Distinguindo as funções das leis, em exterior e 

interior, sua moral dinâmica sobre a liberdade interior e consciência moral, se identificam como 

sendo um ato de inteligência, graças à qual nos tornamos responsáveis pela conduta em face de 

Deus
230

. 

Em outras palavras, Santo Tomás levou até o fim e introduziu o aristotelismo dentro da ética 

(antropologia) fazendo um grande esforço de síntese entre a consciência intelectualista 

(Aristóteles) e a religiosa (tradição bíblica), mostrando que sua educação se dá, também, por 

meio de um esforço constante, ou seja, mediante uma vida virtuosa (prudência).  

O tema da consciência em Santo Tomás percorre três de suas obras que, cronologicamente, 

exprimem o progresso de sua compreensão e amadurecimento. Está presente primeiramente no 

“Comentário das sentenças de Pedro Lombardo”; posteriormente na Quaestione Disputate “De 

Veritate” (q. 17), e, por fim, na “Suma de Teologia” (q. 79). Aqui, vamos citá-las rapidamente 

com um suscinto comentário. 

A primeira obra, “Comentário das sentenças de Pedro Lombardo” está na segunda etapa 

em direção ao grau de mestre em teologia. Era o manual de teologia da época de qualquer um 

que desejava aprender teologia. Fazia parte do programa costumeiro das escolas há cerca de três 

séculos e todos os escolásticos foram obrigados a tomar como base para seu ensino e molde. Este 
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livro foi introduzido na universidade por Alexandre de Hales, o primeiro a tomar estas Sentenças 

como texto de base para seu ensino
231

.  

Pedro Lombardo quis inaugurar um novo estilo de ensino; com este fim, propôs-se reunir 

num só volume as diversas opiniões (sententia) dos Padres da Igreja, sobre os diferentes temas 

pela teologia, citando os textos destes autores em grande para a comodidade de mestres e 

estudantes. Santo Tomás comentou estas suas sentenças. Diz Torrel que “Tomás não foi nem o 

primeiro e nem o último a ir além de Lombardo, mas foi sem dúvida um dos que o fizeram de 

modo mais resoluto”
232

. Nesta obra de comentário, Santo Tomás fala pouco sobre a consciência. 

A segunda obra, “De Conscientia”, se situa dentro das questões disputadas chamadas de 

“De Veritate”. É um importante e imponente conjunto de 253 artigos, reagrupados em 29 

questões. A presente questão disputada (nº 17) foi elaborada entre 1258-1259. Nesse período, 

Santo Tomás era mestre em teologia e estava em Paris. Enquanto que na questão 16 ele se 

consagra à “sinderesis”, na questão 17, se dedica à “conscientia”. Nesta, ele deixa claro que “a 

consciência é um ato e não uma faculdade ou um hábito
233

. A palavra consciência designa aqui a 

aplicação do conhecimento ao caso particular (consciência atual). Sua visão colocava grande 

ênfase no conhecimento do bem, no sentido bíblico de “conhecer”, que vem do fundo do 

coração
234

. Esta questão foi por ele dividida em cinco artigos: 1. Se a consciência é potência ou 

hábito ou ato; 2. Se a consciência pode errar; 3. Se a consciência obriga; 4. Sobre a consciência 

errônea; 5. Se a consciência indiferente obriga mais ou menos que o preceito do superior. 

A terceira obra é a Suma de Teologia
235

. No que se refere à consciência, Santo Tomás se 

dedica a responder duas questões: “a sindérese é uma potência especial distinta das outras?” 

(art. 12) e, “a consciência é uma potência?” (art. 13). Percebemos nestes dois artigos que Santo 

Tomás distingue o duplo aspecto objetivo e subjetivo de sua ética, pois o “essencial são os atos, 

por meio dos quais o homem se põe em marcha a Deus e através de Cristo, e os princípios 

desses atos que são virtudes”
236

. Neste sentido, notamos que a moral e a consciência em Santo 

Tomás não estão fundadas na lei e no dever, mas na “sindérese”, isto é, em um hábito natural 

especial (habitus). A “sindérese” não é uma potência, mas um “habitus”
237

. Nas entrelinhas, 
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Santo Tomás diz que somos dotados naturalmente de princípios da ordem especulativa e de 

princípios da ordem da ação que nos possilitam pensar, escolher e agir corretamente. 

Majorano, analisando a relação entre sindérese e consciência, destaca que em nenhuma das 

duas, deve se atentar como faculdade porque ambas fazem referência ao intelecto. A primeira é 

pensada como um “hábito natural” dos primeiros princípios práticos; a segunda, como um “ato” 

que permite a aplicação de uma cognição ou ciência às nossas ações
238

.  

Portanto, percebemos que a compreensão de consciência em Santo Tomás, em suas três 

abordagens nas obras, se enquadra na distinção, comum naquele tempo, entre consciência e 

sindérese; as duas são colocadas no âmbito do intelecto prático. A “conscientia” é pensada como 

um hábito natural dos primeiros princípios práticos; a “sindérese” como um ato que permite a 

aplicação de uma cognição ou ciência às nossas ações.  

  

3. A consciência moral e o paradigma moderno 

 

A compreensão da consciência moral pressupõe sempre uma visão antropológica à luz da 

experiência que vivemos num determinado contexto e período da história da humanidade. Hoje 

falamos não só de pluralismo, mas também de conflitividade entre antropologias, mesmo quando 

o esforço de evidenciar o comum denominador humano produz frutos positivos muito preciosos 

e mesmo que a sensibilidade antropológica corra o perigo de ficar massificada numa única 

dimensão por força dos meios de comunicação social. 

O paradigma moderno de humanidade influenciou a reflexão ético-cristã, e, de modo mais 

contundente, a compreensão da consciência moral. Queremos aqui apresentar alguns paradigmas 

que levaram a um repensar o ser humano, sua consciência e a teologia. Tiveram seu início na 

modernidade e continuam ainda hoje suas mudanças e impactos.  

 

3.1. Paradigma da autonomia 

 

Vivemos sob muitos paradigmas particulares que exprimem a mentalidade da modernidade e 

pós-modernidade. Ambas em suas relações com a humanidade impregnam a todos. 

Nosso tempo, no que diz respeito às ciências, é marcado por duas tendências fundamentais: 

em primeiro lugar, aprofunda-se o processo de cientificização da vida que caracteriza as 

sociedades modernas, de tal modo que, hoje, a referência às ciências modernas se tornou a 

postura fundamental de nossa existência. Em segundo lugar, experimentamos mudanças muito 

profundas na forma de compreender a ciência e sua função na vida humana, o que tem levado a 

um questionamento radical na compreensão da realidade enquanto tal subjacente à forma como a 
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ciência se estruturou na modernidade
239

. Percebemos uma nova compreensão da totalidade do 

real que se gestou na evolução da modernidade.  

O novo sujeito humano está imerso nesta nova compreensão de mundo, abalada pelas 

ciências, gerando um novo paradigma ético que tem na subjetividade sua fundamentação. Antes 

de nos entretermos em meio aos grandes paradigmas modernos que influenciam a humanidade, 

devemos nos perguntar: o que é um paradigma? Qual sua influência na vida e na consciência das 

pessoas? 

Moser nos propõe alguns conceitos de paradigma que nos propiciam adentrarmos na 

reflexão e visão ético-moral; diz ele que, 

Um paradigma é antes de tudo uma referência teórica global que se impõe 

progressivamente aos indivíduos e grupos, propiciando a análise e o 

conhecimento de uma realidade. Mas paradigma é também um modelo 

explicativo, num sentido muito abrangente, abarcando valores, percepções, 

práticas, visão da sociedade, do ser humano e do mundo. É todo este amplo 

espectro que possibilita a sociedade organizar-se e enfrentar seus problemas
240

. 

 

A autonomia se tornou, sem dúvida, um dos grandes paradigmas marcantes da modernidade. 

A consciência moral, na modernidade, se torna autônoma, na medida em que é resgatada como 

sendo a afirmação da subjetividade do sujeito que pensa independente das autoridades externas, 

tornando-se um conceito chave; significa a capacidade e a tarefa que caracteriza o homem como 

homem, autodeterminação e autoconstrução em acordo com as regras de sua própria razão.  

Podemos dizer com Oliveira que a autonomia, a subjetividade e a secularização fazem parte 

de um mesmo processo de emancipação do homem, onde o impor-se diante do mundo, cria uma 

ética que influenciará toda a posteridade, dando as bases para o conceito de liberdade; diz ele, 

[...] a última instância da grandeza da subjetividade do homem, não está 

propriamente em sua capacidade de impor-se ao mundo, mas antes na 

possibilidade de autodeterminar-se a partir de sua liberdade, ou seja, de 

descobrir em si mesmo os fundamentos de sua ação. Assim, a ética constitui o 

cerne da pessoa e se vincula intimamente ao processo de secularização, uma vez 

que ela emerge como a esfera em que o homem se seculariza, isto é, conquista 

sua autonomia construindo-se a partir de si mesmo
241

. 

 

Neste sentido, o paradigma ético da consciência nasce na modernidade como espaço de 

auto-emancipação e gestação do homem, como ser que se auto-determina. Há uma afirmação da 

autonomia e negação da heteronomia.  

O paradigma da autonomia e sua afirmação na moral, encontra sua formulação explícita na 

filosofia de Emmanuel Kant, e, no contexto cultural do Iluminismo. A afirmação da autonomia 
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moral responde à exigência de explicar e fundar o caráter vinculante à ética e o dever; nesta 

perspectiva, o homem, enquanto ser racional é indicado como tendo em si mesmo a própria 

lei
242

. 

Böckle sintetiza a idéia kantiana de autonomia, fundamento para toda a ética moderna, ao 

dizer que, 

Autonomia não significa, portanto, uma arbitrariedade da subjetividade 

individual, mas antes a autoligação à própria lei da razão. O problema kantiano 

da autonomia, concebida como legislação da razão em relação ao desejar [...] 

diz exclusivamente respeito à possibilidade de uma vontade, respectivamente, 

de uma razão pura e prática
243

. 

 

A autonomia surge como a aprendizagem do pensamento racional e a capacidade de resistir 

às pressões do hábito e do desejo, para submeter-se somente ao governo da razão. Compagnoni, 

relacionando a dignidade do homem segundo Kant e o Vaticano II, diz que a autonomia, cujas 

raízes se dão de forma sólida na modernidade em Kant, é o princípio da dignidade da natureza 

humana e de toda natureza racional
244

. Por outro lado, um dos grandes problemas que a 

concepção moderna de autonomia levará para a posteridade é a de ter fincado demasiadamente 

sua atenção no sujeito e indivíduo racional moderno, construindo assim, um projeto cultural sem 

transcendência; é o que nos diz Ávila, ao dizer que hoje, “uma das características da crise 

contemporânea é precisamente a sensação de frustração ante a monumental tentativa de um 

projeto cultural sem transcendência”
245

. 

Na ética cristã, Azpitarte diz que houve uma tentativa de diálogo da reflexão ético-teológica 

com a autonomia moderna, na medida em que a ética autônoma quis ser uma resposta adequada 

às exigências do homem moderno, que não se conforma com uma moral ingênua e heterônoma, 

mas deseja agir por convicção interior, e não pelo simples fato de ser mandado
246

. 

Portanto, Kant se tornou o símbolo deste paradigma moderno de autonomia que lança as 

bases do indivíduo autônomo, o sujeito moderno consciente, capaz de agir sem nenhuma 

influência fora de sua razão emancipada. Uma fundamentação autônoma da moralidade é aquela 

que encontra na pessoa humana o único apoio para a ordem moral. 
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3.2. Paradigma da liberdade 

 

A questão da liberdade é um dos problemas centrais da reflexão filosófica européia. Não é 

exagero afirmar que tenha se tornado um paradigma marcante da modernidade. Considera-se a 

liberdade como componente essencial do ser do homem que dá significado à existência, 

especifica e caracteriza o agir humano; agir que, por ser livre, se torna moral. 

O termo “liberdade”, na modernidade, assumiu matizes e significados diversos, de acordo 

com as perspectivas dentro das quais se move. Para Azpitarte, o conceito moderno de liberdade 

nasce de um conflito entre o sujeito e a sociedade; diz ele, 

O conceito de liberdade tem origem primária sociológica, como desejo de 

autonomia diante das estruturas sociais que aprisionam o indivíduo de vários 

modos. A índole comunitária do ser humano impede liberdade absoluta, porque 

devem ser defendidos e respeitados os direitos de outras pessoas; [...] A rebeldia 

e o inconformismo brotam como reação instintiva daquele que pretende superar 

a dependência forçada e opressiva
247

. 

 

Abbagnano nos trás três conceitos e significados fundamentais, correspondentes a 

concepções que se sobrepuseram ao longo de sua história, e, que podem ser caracterizadas da 

seguinte maneira: 

a. Liberdade como autodeterminação ou auto-causalidade, segundo a qual a 

liberdade é ausência de condições e de limites; b. Liberdade como necessidade, 

que se baseia no mesmo conceito de precedente, a autodeterminação, mas 

atribuindo-a à totalidade a que o homem pertence (mundo, substância, estado); 

c. Liberdade como possibilidade ou escolha, segundo a qual a liberdade é 

limitada e condicionada, isto é, finita
248

. 

 

Essas concepções de liberdade vão dar a fundamentação para se pensar o ser humano e seu 

agir na existência. As noções apresentadas querem enfatizar que a pessoa tem uma estrutura de 

liberdade que precisa ser desenvolvida. Nela está presente a busca de uma autoconsciência para  

a abertura.  

Percebemos que a liberdade é uma experiência ligada a cada indivíduo e a cada grupo social. 

Modos de perceber o valor da liberdade acontecem não só na história dos indivíduos, mas 

também na história dos povos. Para tudo o que diz respeito aos países ocidentais, o apreço pela 

liberdade alcançou na época contemporânea níveis nunca antes conhecidos, a partir da 

Revolução Francesa e da Revolução Americana, passando depois pelos movimentos libertários 

do século XIX, alcançando metas altíssimas no século XX, quando os direitos de liberdade 
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investiram todos os setores da vida: desde o político ao religioso, do civil ao moral, 

frequentemente com absolutismos relativos aos outros valores
249

. 

O paradigma da liberdade, na modernidade, foi aprofundada pela história do pensamento 

filosófico, enraizando-se, e, questionando os fundamentos da moral católica tradicional. É o que 

nos diz Pighin: 

De fato era dada por deduzida a existência da liberdade, parecendo indiscutível 

que o homem, por sua natureza, é totalmente livre. Os limites eventuais no 

exercício da liberdade eram considerados por isso de caráter acidental, 

historicamente contingentes. No passado a atenção estava voltada para o 

problema da liberdade no plano teológico, isto é, perante Deus. As respostas 

justamente tomavam posições contrárias às teses da predestinação e da 

irrelevância do agir moral para alcançar a vida eterna. O problema da 

capacidade do homem de efetuar, por sua natureza, escolhas livres foi posto na 

filosofia contemporânea [...] Em particular o idealismo e o marxismo, mesmo 

sob diversos pontos de vista, negaram a liberdade humana. Ela não foi 

eficazmente defendida, não obstante a vontade de fazê-lo, nem pelo 

existencialismo
250

. 

 

A dimensão crítica de liberdade moderna, do viés sociológico, se transferiu para o da 

experiência psicológica pessoal. Não são apenas as forças externas que ameaçam a liberdade, 

mas o próprio conhecimento que se descobre no mundo interior de condicionamentos, limitando 

escolhas individuais. A pessoa livre é chamada a se libertar e se conscientizar de todos os 

mecanismos que a impedem de agir moralmente para sua plena realização. Azpitarte nos ajuda a 

aprofundar este tema; diz ele, 

Nessa perspectiva, a liberdade interior é mais importante do que as coações 

externas, porque constitui o reduto último e inviolável que se pode defender e 

conservar, até em meio a tiranias e escravidões. A violação desse reduto sagrado 

é o maior atentado que se pode cometer contra a pessoa, uma vez que significa 

despojá-la de sua dignidade e reduzi-la a puro objeto
251

. 

 

A modernidade levantou sérios questionamentos à reflexão sobre a consciência moral e a 

liberdade do sujeito. De um determinismo teológico, fomos lançados a uma visão 

antropocêntrica de liberdade e consciência. Com o indivíduo e suas circunstâncias no centro, 

refletimos, portanto, que a liberdade não é um presente gratuito da natureza, mas conquista que 

se consegue somente através de um dramático e longo combate. 

Presenciamos, via o paradigma moderno da liberdade, que o sujeito livre, antes de tomar 

uma decisão, precisa colocar na balança muitos dados e circunstâncias: eis a novidade deste 

paradigma.  
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3.3. Paradigma da racionalidade verificadora e instrumental 

 

A modernidade é um modo de civilização característica homogênea e una que se irradia no 

Ocidente. O paradigma da racionalidade na modernidade vai instituir um discurso extremamente 

crítico em relação à cristandade. Nasce como sendo um discurso da autonomia da razão através 

da liberdade. Para Libanio, a razão e a liberdade se entendem em busca da felicidade. Uma 

felicidade fundamentalmente voltada para o indivíduo
252

.  

A modernidade significou a emergência do sujeito autônomo, que se posiciona ativamente 

diante do mundo e transforma a natureza e a sociedade a serviço dos seus interesses, movido por 

uma construção mental que orienta essa transformação. O paradigma da racionalidade é uma das 

características mais importantes; junto ao da autonomia e ao da liberdade, dão as bases para a 

visão moderna de ser humano. 

Queremos, aqui, analisá-lo segundo a dupla visão: verificadora e instrumental. Estas são as 

instâncias que marcaram o modo de ser e pensar até a atualidade.  

O paradigma da racionalidade moderna verificadora nasce da tendência de verificar, 

explorar e dominar, a que o homem, emancipado racionalmente, e, feito sujeito da história, com 

seu progresso sobre a natureza, faz incessantemente. Ao mesmo tempo em que visualizamos uma 

incessante crise desse paradigma iluminista, também constatamos que o homem, sem critérios e 

valores éticos, aos poucos, conduz o futuro da humanidade e dos seres ao seu redor, a uma crise 

sem precedentes na história. É o que nos diz Andrade, ao dizer que, 

A busca incessante do progresso fez-se predominantemente dentro de um 

modelo de exploração-dominação. A modernidade afirma o valor do indivíduo 

promovendo a virada antropocêntrica. Uma força reducionista de 

antropocentrismo articulada com o racionalismo acaba, porém, por levar à 

desvalorização da natureza e de outras formas de vida gerando a idéia de um 

pretenso direito de a humanidade racional dominar e subjugar sem limites o que 

não é racional
253

. 

 

Esta mentalidade verificadora, do paradigma da racionalidade, também é caracterizada como 

sendo funcional, na medida em que está a serviço das instituições modernas, isto é, da economia, 

política e estado
254

. A funcionalidade quer revelar a efetivação e aplicação racional dos 

princípios modernos nas várias dimensões, fazendo obscurecer a compreensão total de 

racionalidade, apenas aos aspectos científico-técnicos.  
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Nos últimos séculos, a modernidade implantou um processo civilizatório que chega aos 

últimos rincões do planeta, constituindo-se em matriz cultural própria e desagregando as culturas 

tradicionais. A racionalidade instrumental moderna impregna uma forte influência sobre o modo 

de viver e pensar a ética.  

Junges nos faz perceber que a dimensão instrumental do paradigma da racionalidade 

moderna, está intimamente ligada ao individualismo, e, este ao da autonomia do sujeito humano. 

 A necessidade humana de produzir novos bens de consumo levou a uma mudança no modo 

de relacionamento com o mundo ao seu redor; diz ele que, 

O individualismo teve como motor de propulsão a racionalidade instrumental, 

que permitiu equacionar e dominar a realidade a serviço da autonomia do 

sujeito humano. Esta concepção estratégica da razão desenvolveu-se na ciência 

e frutificou na tecnologia. Produziu bens e colocou, nas mãos do ser humano, 

recursos e poderes nunca antes alcançados, para resolver a maioria dos 

problemas e insuficiências materiais da humanidade
255

. 

 

Esta racionalidade técnica, verificadora e instrumental, cria uma crise ética e axiológica, ao 

negar a emancipação do próprio sujeito diante desta grande malha. Impede que as várias 

culturas, em sua particularidade, afirmem enquanto representativas, diante do grande sistema da 

técnica racional. É o que nos diz Touraine: 

A racionalidade técnica limita as pretensões de cada tendência cultural a 

dominar e as impede de se transformarem em forças sociais na conquista da 

hegemonia política. No centro da sociedade pós-moderna, a de ontem e mais 

ainda a de hoje, encontra-se, no melhor dos casos, um vazio de valores que 

garante a autonomia da racionalidade técnica e permite proteger esse vazio de 

poder no centro da sociedade
256

. 

 

O paradigma verificador e instrumental da racionalidade, ao mesmo tempo em que gerou 

uma desumanização generalizada nas relações e nas instâncias de convivência, por outro lado, 

também, favoreceu um re-despertar da reflexão antropológico-ética e das grandes questões 

relacionadas à vida e ao ser humano. Segundo Vidal, neste campo, como também em outros, que 

exigem certa complexidade e elasticidade no pensar, não há nada mais prudente que fincar as 

raízes num paradigma da ética do discernimento, tentando conjugar e avaliar todos os fatores 

envolvidos; diz ele, 

Prefiro um paradigma ético do discernimento, no qual se conjuguem os 

seguintes fatores: atitude positiva diante de tudo que signifique progresso; 

tomada de consciência da ambivalência do progresso: tanto pode ele ser 

utilizado para o bem ou para o mal; apelo à responsabilidade humana para 

dirigir o rumo do progresso; necessidade de um critério geral que oriente 

objetivamente a responsabilidade e, consequentemente, dê sentido ao 

progresso
257

. 
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Portanto, o paradigma da racionalidade, com suas características notadamente modernas, 

afirmando-se num mundo, mediante sujeitos autônomos, livres e racionais e criando a 

mentalidade da emancipação do sujeito com uma consciência moral esclarecida, levanta grandes 

desafios à reflexão ético-teológica cristã, fazendo repensar marcos da vivência ética em meio à 

presença das pessoas no mundo pluralista. 

 

4. Pós-modernidade e consciência: entre diálogos e conflitos 

 

A profundidade e a complexidade da consciência e a função que lhe compete tem toda a 

vida moral faz com que se entenda a necessidade de uma correta compreensão em meio aos 

diálogos e conflitos na pós-modernidade. A decepção e a frustração com as promessas da 

modernidade traduzem-se em desconfiança das grandes ideologias do passado e das grandes 

causas que mobilizavam homens e mulheres modernos, dos mitos, verdades e valores defendidos 

pela modernidade.  

Estamos em meio a um momento de crises e dúvidas por todos os lados. A arrogância do 

homem moderno é substituída por uma visão diminuída do humano, por uma visão pessimista da 

situação do ser humano na sociedade e no cosmos atuais, pela tendência a um fechamento na 

própria subjetividade, na procura de satisfações imediatas para os próprios desejos, sem um 

horizonte mais abrangente
258

.  

Contemplamos também uma verdadeira disseminação do consumismo em massa, para quem 

pode consumir, predominando a existência de milhões de seres humanos. Segundo Lipovetsky, 

através do ato de consumo ocorre uma rejeição de certa rotina e coisificação do eu que se 

exprime
259

. Desta e outras experiências de vazio, acompanham experiências de solidão, falta de 

sentido, angústia, desamparo e depressões. As doenças psicológicas também aumentam 

assustadoramente: pessoas psicopatas, neuróticas, pessoas que sofrem de fobias, obsessões, etc. 

O próprio Rubio nos possibilita a perceber um fenômeno paradoxal e conflituoso entre o 

discurso da modernidade e pós-modernidade. Segundo ele,  

Convém não esquecer um dado muito significativo sobre a mentalidade pós-

moderna. Certamente, critica-se o espírito, a mentalidade moderna, enquanto, 

não obstante, se continua a depender dessa modernidade, dos bens de consumo, 

dos produtos da sua técnica, do bem-estar que proporciona aos que têm a 

possibilidade de consumir
260

. 
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Na verdade, a consciência moral na pós-modernidade, em termos teológicos, exige de nós 

um modo de pensar e integrar estas dimensões no mundo da técnica que trás valores, mas 

também cria unilateralismos: recuperar a autonomia da razão teológica diante da razão moderna, 

mostrando o que há de específico na teologia como sabedoria da fé e contribuir, com seu 

discernimento, para que a consciência moral se torne perspectiva que abra para outra 

cosmovisão
261

. 

Os tempos atuais são complexos como a própria consciência; esta perdeu sua dimensão ética 

para a estética. Assim nos diz Miranda: 

A chamada cultura pós-moderna parece caracterizar-se mais bem por uma 

sensibilidade alheia de todo imperativo. O próprio deste momento não é a ética, 

com o que tem de exigência e disciplina, sim a estética, em que predomina, 

sobretudo, os valores típicos da contemplação, mais longes e exóticos
262

. 

 

A invocação e ressurgimento da ética e da consciência, como critério que legitima e 

personaliza a qualidade moral de nossas opções se constitui no único recurso possível senão 

queremos cair na improvisação na hora de atuar ou em mera repetição de propostas estranhas e 

incompreensíveis. 

Entre a consciência moral e a pós-modernidade é possível percebermos uma porta de 

diálogo fecundo. Predominando a subjetividade na atual cultura ganha um grande realce a 

consciência como expressão da interioridade e reafirmação do sujeito frente aos elementos 

configuradores do objetivismo moral.  

Para Miranda, o realce da consciência em nossos dias sinaliza uma clara diferença com a 

visão fragmentária e exterior da experiência moral por tanto tempo dominante no pensamento 

ocidental
263

. Por outro lado, havendo a possibilidade de um profícuo diálogo, historicamente, se 

comprova os grandes conflitos entre a consciência e sua relação direta a lei. 

Portanto, todo discurso sobre a consciência deve aceitar como conatural a tensão, conflito e 

diálogo, entre o indivíduo que a cada dia se torna autônomo, mas que também está sujeito aos 

valores que estão além dele.  

 

4.1. Marcas de uma ética pós-moderna na consciência moral 

 

Ao se falar sobre a pós-modernidade e a sua proposta ética, somos assolados por uma gama 

de questões e indagações infindáveis em tempos de mudança de época. Saída da modernidade ou 
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sendo sua superação, a pós-modernidade quer ser uma resposta “rebelde” às propostas modernas. 

Ainda não há uma resposta única a se dar a este fenômeno complexo, aliás, a pós-modernidade 

se afirma como sendo a manifestação da pluralidade e não mais da harmonia homogênea.  

Da crise de paradigmas éticos fomentados na pós-modernidade, sentimos uma verdadeira e 

radical crise na vida das pessoas, tornando-se um ethos vulnerável e frágil, sem fundamentos 

consistentes e duráveis. Não há uma instância ou um fundamento racional indiscutível, quando 

se trata de problemas mais profundos. Verifica-se uma corrosão de princípios, ideais e valores.  

No lugar dos grandes sistemas filosóficos, do pensamento totalizante, comportando relações 

de dominação, um pensamento frágil, que apresenta a verdade de maneira tolerante, com menos 

segurança, de maneira contingente e conjetural, um conhecimento limitado, conciliador e não 

destrutivo dos outros humanos nem do meio ambiente. 

Do ponto de vista ético, percebemos marcas profundas no ser das pessoas provenientes do 

novo paradigma pós-moderno que se torna dominante e influente. É o que nos aponta Rubio: 

Atitudes hedonistas e consumistas vão ser as respostas para milhões de pessoas. 

E acrescente-se que não vale a pena comprometer-se nas causas sociais e 

políticas. A discreta e modesta felicidade que se pode vivenciar só pode estar na 

vida privada, no cuidado e no desenvolvimento do próprio eu. Tudo isso unido à 

crise da razão.  O conhecimento a que podemos ter acesso só pode ser precário. 

A pretendida objetividade das grandes construções modernas no campo 

ideológico ou filosófico carece de um chão firme e consistente. Não existem 

certezas absolutas. Como era de se esperar, floresce, em contrapartida, um 

acentuado subjetivismo e o forte predomínio do sentimento sobre a razão. As 

ofertas para cada um viver a sua vida de maneira satisfatória são muito variadas. 

E cada um pode e deve escolher aquilo que responde melhor às suas 

necessidades e anseios, pouco importando a coerência interna do cotidiano
264

. 

 

Estas marcas da ética pós-moderna vão lentamente formando a consciência moral das 

pessoas enquanto mentalidade reinante e influente. O hedonismo e o consumismo se aliam ao 

total apelo de um subjetivismo desenfreado. A felicidade se torna, portanto, sedimentada em 

realizações imediatas e fortes, à qual a vida afetiva tem grande importância. A pós-modernidade 

privilegia decididamente a subjetividade entendida no domínio afetivo, reagindo fortemente 

contra a racionalidade moderna, acusada de mutilar gravemente o ser humano. 

 A consciência moral é de fundamental importância no momento em que a pessoa decide 

pelo seu projeto de vida. Neste sentido, a consciência está mais ligada ao ser e não ao fazer
265

. O 

ser da pessoa precisa encontrar referências para se projetar e se decidir. Torna-se necessário hoje 

resgatar uma ética das virtudes que responda às demandas da pós-modernidade e que forme a 

consciência do sujeito para que este seja um ser verdadeiramente ético. 
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A pós-modernidade é herdeira de uma longa história da afirmação da consciência; contudo, 

esta exige hoje uma nova auto-compreensão da existência humana. As crises e marcas éticas 

presentes na pós-modernidade, e, sua interferência na consciência do sujeito, são repercussões 

dessa mutação que se fizeram sentir tanto no âmbito sociocultural como no religioso. Sobre este 

tema, Palácio, diz que, 

A passagem de uma consciência arcaica, cósmica e mítica para uma consciência 

abstrata e reflexiva tornou possível a emergência da consciência individual e, 

com ela, a afirmação da pessoa diante da coletividade e dos seus 

condicionamentos [...] É o conjunto da cosmovisão até agora dominante no 

Ocidente que está em jogo: velhos problemas humanos (como a questão da 

verdade, a ética, a religião) são revisitados, ao mesmo tempo, que a tomada de 

consciência da dimensão planetária da história levanta novos problemas
266

. 

 

No fundo, estas marcas éticas pós-modernas, são sinais de uma crise de sentido, que afeta 

não só o indivíduo, mas a sociedade como um todo, colocando em jogo a maneira de entender a 

existência humana. O homem pós-moderno não sabe mais como situar-se com relação ao cosmo, 

à transcendência e à ética, sendo urgente, neste sentido, uma reinvenção da convivência humana 

a partir da consciência moral do sujeito formada segundo os valores internalizados e refletidos.  

Bauman, mostrando alguns direcionamentos de uma ética pós-moderna, e sua consequente 

influência na vida humana, enfatiza que ela nasce de uma descrença na possibilidade de perceber 

que os longos e sérios esforços da modernidade foram enganosos e empreendidos sob falsas 

pretensões. Elenca algumas marcas éticas da pós-modernidade, tais como: os seres humanos são 

moralmente todos ambivalentes, sendo impossíveis garantias ou resultados; os fenômenos morais 

são intrinsecamente não-racionais, isto é, substitui-se o conhecimento, que se pode aprender, das 

regras, pelo eu moral constituído pela responsabilidade; a moralidade é incuravelmente 

aporética, isto é, ambígua, e, não universalizável, no sentido de abominar todo tipo de 

heteronomia, priorizando a autonomia sem muitos critérios; consequentemente, a moralidade 

tende a ficar na irracionalidade e descartar ao outro sua importância
267

. 

Portanto, percebemos que a pós-modernidade criou uma crise ética, colocando em xeque a 

exigência fundamental de toda ética: a universalidade. Perdendo as referências, a consciência 

moral também perde as bases para sua formação e crescimento. De um individualismo narcísico 

a uma racionalidade fragmentada, sobrevive a consciência moral em busca de um equilíbrio que 

se pode dar numa ética das virtudes. 

 

 

 

                                                           
266

 PALÁCIO, Carlos. Novos paradigmas ou fim de uma era teológica? In: ANJOS, Márcio Fabri dos (org.). 

Teologia aberta ao futuro. São Paulo: Loyola, 1997, p. 81-82. 
267

 Cf. BAUMAN, Zygmunt. Ética pós-moderna. São Paulo: Paulus, 1997, p. 15. (Critérios éticos). 



100 
 

 

4.2. A consciência em conflito: entre condicionamentos e manipulações 

 

A situação atual de crise dos paradigmas modernos, a emergência da pós-modernidade e a 

afirmação da consciência do sujeito autônomo, apresentam impasses e desafios à reflexão ética e 

teológica. Assistimos a uma consciência em conflito que se exprime interna e externamente à 

mudança de época. Ao mesmo tempo em que os conflitos são visíveis também percebemos um 

retorno à ética. 

Surge uma crescente consciência dos efeitos do individualismo e da racionalidade 

fragmentada. É o que nos assegura e constata Junges, dizendo que, 

A onde ética invade os meios de comunicação e alimenta a reflexão filosófica, 

jurídica e moral, gerando instituições e práticas coletivas, voltadas para uma 

preocupação ética: bioética, ecologia, movimento contra a fome, defesa dos 

direitos humanos, moralização dos negócios, da política e dos meios de 

comunicação, cruzada contra a droga e o tabaco, debates sobre aborto e 

sexualidade, busca de códigos éticos
268

. 

 

Junto a este retorno ético, num contexto pós-moderno conflituoso, aparecem discursos 

contraditórios: por um lado, uma revitalização da moral e, por outro, discursos catastróficos 

sobre a decadência moral. Neste sentido, esta visível efervescência ética pode ser tida como uma 

reação à decadência moral e ou a recuperação da consciência diante da irresponsabilidade 

individualista. A questão de fundo, talvez, seja a busca incessante por uma nova maneira de se 

remeter aos valores e às normas. Esses conflitos ou novos modos de conceber a ética têm uma 

total incidência sobre a consciência moral do sujeito onde se dão os conflitos.  

O ser humano, independente de sua vontade, sofre o influxo de numerosos fatores que 

incidem sobre a sua consciência, isto é, os condicionamentos, sem nunca tê-los escolhido. Além 

deles também influem tentativas de manipulações humanas objetivos premeditados cujos 

direcionamentos visam atingir objetivos específicos
269

. 

Segundo Agostini, há cinco principais condicionamentos sobre a consciência moral que 

influenciam sua formação e seus desdobramentos ao longo de todas as questões da vida. São 

eles: fatores genéticos, fatores biológicos, fatores familiares e educacionais, fatores ambientais, 

e, fatores sócio-políticos e econômicos
270

. Não há como pensar um ser humano ilhado sem estar 

dentro desta estrutura própria que o caracteriza e o faz se humanizar. A consciência moral, 

mesmo estando submetida a estes condicionamentos, continua se constituindo como uma 

instância aberta e dinâmica, capaz de colocar o ser humano em ligação com a transcendência. 
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Neste mesmo sentido, o humano, com sua consciência moral, pensa e age manipulando a si 

e ao meio em que vive, pois tem a missão de construir e deixar suas marcas na obra da criação. 

Agostini nos apresenta seis modos de manipulações que podem se dar em diferentes ações 

empreendidas pelo ser humano: ação sobre a natureza, ação do ser humano sobre os seus 

semelhantes, redução do ser humano, ocultação da verdade, ausência de liberdade e cegueira 

ideológica
271

. 

Guillebaud, sobre os condicionamentos e manipulações da consciência moral, nos ajuda a 

perceber que as grandes evoluções ou regressões da humanidade são, no fundo, reflexos dessa 

consciência do sujeito que esteve entre estes condicionamentos históricos localizados e teve 

modos de ações gerando manipulações. Questiona a visão fragmentada que herdamos das 

chamadas três irmãs: economia, informática e genética. Cada uma destas três se caracterizou por 

gerar revoluções e avanços na humanidade; contudo, também, continuam a desafiar a 

inteligência e a dignidade da pessoa humana, pois as analisamos separadamente. Diz ele que, 

Avaliamos as promessas e os perigos provocados por uma ou pela outra. 

Polemizamos sobre alternativas particulares, ligadas ora ao genético, ora ao 

livre mercado, ora ao aleatório da computação. Podemos dizer que todo o 

aparelho de reflexão – disciplinas universitárias, parcelamento do saber, 

especialização dos pesquisadores, dos vulgarizadores, dos jornalistas – ainda se 

encontra paralisado por essa fragmentação do pensamento [...] Quanto ao 

essencial, cada um permanece em sua paróquia. Daí resulta uma fragmentação 

do pensamento, uma compartimentalização das idéias cujo efeito é desastroso 

[...] Cada tentativa de análise, condena-se a uma enfermidade de princípio
272

. 

 

Seguindo a lógica anterior, percebemos que a consciência necessita de critérios para ser 

orientada e formada, para que assim vá além dos condicionamentos e manipulações. As questões 

da existência exigem uma consciência amadurecida para decidir. Muitas abordagens morais 

estão presentes e fazem parte da nossa vida formando e afirmando valores morais para a 

consciência.  

Overberg diz que há três principais abordagens morais que tratam dos dilemas e conflitos da 

consciência tentando responder à grande questão moral de todo ser humano “o que devo fazer”. 

São as três abordagens: teleológica (concentra-se na situação particular e diz àquele que toma a 

decisão que tenha em vista o objetivo ou as consequências); deontológica (começa com os 

valores fundamentais da vida humana e sustenta que não podemos agir diretamente contra esses 
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valores, depositando grande confiança no papel da lei, concentrando-se no dever e obrigação), e, 

discernente
273

. 

Sobre a abordagem discernente, Overberg nos ajuda a perceber que por ela é possível formar 

a consciência moral, mesmo em conflito sob manipulações e condicionamentos, com a luz das 

abordagens teleológica e deontológica. Diz ele que esta, 

Busca combinar o valor e a sabedoria da lei (base na realidade) com a 

singularidade de situações concretas. Baseada na realidade, esta abordagem, por 

um lado, evita o relativismo; por outro lado, ao aceitar o significado da situação 

concreta, evita a obediência cega à lei. Esta abordagem discernente, embora não 

seja certamente a mais fácil, respeita melhor as complexidades da vida, ao 

responder à nossa pergunta: „O que devo fazer‟
274

. 

 

Sendo assim, percebemos que a consciência em conflito é fruto desta natural mediação 

subjetiva necessária para a existência da moralidade. Uma das causas deste conflito se dá porque 

não é ela quem cria a moralidade e a realidade. No entanto, sua ação não pode ser reduzida à 

mera repetição automática e não reflexiva dos valores objetivos. Enquanto ela cria uma força de 

imperativo frente aos valores, também exerce uma função mediadora entre a realidade em si e a 

situação pessoal de quem é responsável. A mediação cabe ao discernimento do sujeito ético pós-

moderno. 

 

4.3. A formação da consciência: entre o provisório e os critérios objetivos 

 

A profundidade e a complexidade da consciência, sua função que lhe compete em toda a 

vida moral, faz com que se entenda a necessidade de uma correta formação. Torna-se, mais que 

nunca, um grande dever ético fundamental para todo ser humano, e, ainda mais para o cristão. 

Formar a consciência moral da pessoa humana é uma tarefa difícil e conflituosa, assim como 

concebê-la corretamente; percorre toda a existência humana com suas inúmeras situações. Exige 

uma compreensão não rigorista do processo pessoal de cada um, mas a nitidez dos critérios 

éticos que estão diante de todos.  

O problema da formação da consciência não foi inventando pelos teólogos cristãos; nele não 

se encontra um objeto especificamente cristão. Ele não foi inventando nem sequer por filósofos 

ou educadores. Trata-se de um problema com o qual todos nos confrontamos diariamente. 

Para Moser, pensar a formação da consciência não é algo simples como muitos pensam. 

Exige uma verdadeira revitalização e nova compreensão da norma moral, aliás, de toda a vida 

moral, um diálogo entre os partidários das várias visões e posições morais. Exige a 

responsabilidade do sujeito e sua abertura frente aos valores que estão diante de si. Diz que, 
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Um dos veículos da formação da consciência é a norma moral. A correlação 

entre as duas ora vem apresentada em termos de oposição, ora em termos de 

concordismo. Para os partidários do liberalismo a norma não tem nada a ver 

com a consciência. Pelo contrário, ela mataria a consciência e a liberdade. 

Portanto, mataria também a responsabilidade. Quem apregoa uma moral de 

responsabilidade não poderia apregoar uma moral normativa. Para os 

partidários do rigorismo moral a norma representaria o critério objetivo da 

moralidade. A consciência representaria o critério subjetivo. O concordismo 

sugere que a verdadeira consciência vai sempre sintonizar com a norma moral 

objetiva
275

. 

 

A consciência e sua formação, no fundo, querem lembrar ao ser humano que ele detém uma 

inalienável dignidade que não pode ser perdida por meias-verdades, fundamentalismos ou 

relativismos baratos. Exige um profundo conhecimento e abertura frente ao mistério que habita o 

humano; é o que nos diz Haering: 

A fascinação pelas meias-verdades é um dos maiores inimigos da verdade. Isto 

acontece especialmente em matéria de consciência, porque, por sua própria 

natureza, uma consciência sadia é uma experiência de totalidade, e requer 

abertura em todas as dimensões
276

. 

 

Haering, em outras palavras, que nos mostrar que a formação da consciência só é sadia, 

quando a pessoa toda funciona em profunda harmonia nas profundezas de seu ser. Para que 

possamos perceber todas as profundezas do ser, se torna necessário um despojamento de 

verdades autoritárias e absolutas, e, um exercício de discernimento prudencial, frente a uma 

avalanche de disseminação, de princípios éticos e antropológicos distintos e até contrastantes. O 

pluralismo ético da pós-modernidade assusta aos que estavam acostumados com o definitivo, em 

matéria de formação da consciência.  

Mais que se fixar simplesmente na lei ou no pré-determinado, de antemão, urge analisarmos 

e prestarmos atenção à dimensão antropológica da formação da consciência do sujeito ético. Esta 

abre possíveis espaços para uma visão mais abrangente do sujeito pós-moderno.  

Agostini diz que a gradualidade e perfectibilidade da formação da consciência exige um 

conhecimento das etapas morais pelas quais atravessa a pessoa humana, isto é, os passos que a 

criança dá, assim como a cultura em que está situada até alcançar uma consciência séria e 

responsável
277

. 

Azpitarte lembra, também, que a formação da consciência, ainda possui algumas exigências 

fundamentais, embora sejam provisórias, pois o sujeito é o único formador de sua consciência 

quando aberto às luzes e contribuições externas a ele. No passado, segundo ele, todos os manuais 
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insistiam nas características que a consciência devia ter para que seu juízo fosse objetivo; as 

exigências de retidão, certeza e veracidade em sua formação eram recordadas de maneira 

constante. Dizia-se que, 

A consciência seria reta se a conclusão do silogismo que determinava uma 

obrigação tivesse levado em conta as leis da lógica [...] A consciência era 

considerada verdadeira se as premissas nas quais a sua apreciação se apoiava 

estivessem de acordo com a ordem objetiva [...] A consciência era certa quando 

os pressupostos nos quais ela se fundava eram evidentes e excluíam qualquer 

dúvida razoável; bastava que se excluísse o temor prudente de engano
278

. 

 

Esta antiga metodologia de formação da consciência coloca suas bases sob a objetividade da 

dos valores morais que deviam ser assimilados e vivenciados pelo indivíduo. Essas três 

perspectivas morais – reta, verdadeira e certa - quiseram ser uma condição primeira de 

amadurecimento e formação da consciência. A formação desta deve acompanhar o ser humano 

ao longo de toda sua vida. Ela remodela o ser perdido em meio a tantos bombardeios de 

informação e imagens fragmentadas que exaltam o individualismo. 

O sujeito fechado em si mesmo não consegue por si só formar sua consciência segundo os 

princípios éticos. Tem necessidade de ser amparado pela solidariedade de toda a sociedade que o 

considera membro. Não é um compromisso e tarefa acabada. Deve estar dentro de um projeto de 

vida e uma visão antropológica integrada na reciprocidade e responsabilidade. É o que nos diz 

Majorano: 

Responsabilidade indeclinável de cada um, a formação da consciência precisa 

da solidariedade de todos. Somente na reciprocidade, no respeito e no apoio 

mútuo podemos abrir-nos e acolher a verdade. Compromisso pessoal e 

compromisso comunitário apresentam-se estritamente correlatos: um precisa do 

outro. Na perspectiva cristã, essa exigência é ainda mais forte porque tem suas 

raízes na presença e na ação do Espírito
279

. 

 

O provisório, na formação da consciência, se dá no reconhecimento de que o sujeito pós-

moderno faz para si, de ser tido como um ser não acabado e fechado ao pré-determinado, mas em 

contínua construção e amadurecimento em todas as suas conflitivas e complexas dimensões. Por 

outro lado, este sujeito, fechado em si, não pode se realizar eticamente. Somente cresce e 

desabrocha quando se abre ao outro fora de si (heteronomia) e ao Outro que o transcende 

(teonomia). Esta dialética se dá de forma criativa e relacional em cada um.  

Neste sentido de abertura da consciência moral, é justo e benévolo, o auxílio da Tradição e 

Magistério da Igreja para a formação da consciência; estas têm a missão de ajudar o ser humano 

na busca pela lucidez das verdades que a própria razão reconhece. Diz o Vaticano II que, 
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Os fiéis, por sua vez, para formarem a sua própria consciência, devem atender 

diligentemente à doutrina sagrada e certa da Igreja. Pois, por vontade de Cristo, 

a Igreja Católica é mestra da verdade, e tem por encargo dar a conhecer e 

ensinar autenticamente a Verdade que é Cristo, e ao mesmo tempo declara e 

confirma, com a sua autoridade, os princípios de ordem moral que dimanam da 

natureza humana
280

. 

 

A consciência, quando bem formada, emite um juízo prudente. Isto significa que ela vai 

dotando a pessoa da capacidade de escolher o bem e de identificar a verdade; é por isso, reta e 

verídica. Assume o que é bom, justo e belo. A Igreja apresenta a sua doutrina como certa, e, 

portanto, capaz de formá-la, segundo a vontade de Cristo.  

Demmer nos ajuda a compreender a importância que o Magistério da Igreja dá para a 

formação da consciência; diz ele que, 

O magistério da Igreja sublinha a necessidade de formar a consciência, tarefa 

que dura a vida inteira. Nesse meio tempo, entretanto, o recurso às autoridades 

morais permanece irrenunciável, uma vez que o indivíduo pode facilmente cair 

na armadilha de seus próprios preconceitos, aos quais talvez até esteja inclinado 

e dos quais procura em vão libertar-se. Ou então o indivíduo corre o risco de 

ficar ligado a esquemas de pensamento e de argumentação já superados há 

tempo, correspondentes antes a um grau de maturidade anterior e que, portanto, 

não mais deveriam ser adequados a um cristão maduro e adulto
281

. 

 

Portanto, a formação da consciência, em tempos de pós-modernidade, quer ser um resgate 

de valorização do sujeito, de sua identidade mais profunda e autêntica, partindo sempre do 

provisório que é a condição atual do ser humano, para uma visão de confiança nos valores que 

brotam de dentro da pessoa, como fruto da internalização dos valores e critérios objetivos da 

moralidade. 

 

4.4. Proposta ética para a emergência da consciência e sua formação na pós-modernidade 

 

Fazer propostas no campo da ética, em plena pós-modernidade, torna-se uma tarefa difícil, 

quando vislumbramos crises, mudanças de época e de comportamentos. Recuperar o primado da 

ética num tempo de excessiva valorização do “eu”, por outro lado, é uma missão de todo aquele 

que se preocupa com o futuro da humanidade.  

A ética na pós-modernidade, segundo Lipovetsky, situa-se numa época dominada pelo 

individualismo, dissolvendo-se numa moral neo-individualista indolor, distanciando-se, assim, 

do dever, próprio das sociedades ocidentais
282

. A consciência moral, neste sentido, não pode ser 
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pensada fora dessa conjuntura, contudo, necessita ir além deste quadro paradigmático para 

projetar o ser humano na busca de sua plena realização. 

Constatamos que na ética, nenhuma teoria educativa é competente por si para propor novos 

paradigmas; somente ela tem condições de determinar a formação da consciência, para avançar 

até a última motivação possível dos seus juízos sobre o moralmente certo, de modo que só a 

resposta ética pode ser considerada satisfatória.  

Juros nos assegura esta supremacia e prioridade da ética frente ao resgate da formação da 

consciência na pós-modernidade; ele nos ajuda a perceber que, 

Fora da ética e independentemente da sua problemática, a questão da formação 

da consciência só é simplificada e, ao mesmo tempo, falsamente interpretada 

sob o ponto de vista pedagógico. Por isso, face a certas opiniões éticas, parece 

urgente desmascarar interpretações falsas da consciência e valorizar uma 

concepção ética que, de fato, lhe corresponda
283

.  

 

Não se cabe mais, na pós-modernidade, àquela concepção estritamente legal de ética. A 

consciência moral, segundo este esquema, é tida como uma simples aplicação lógica da lei geral 

a um caso particular e da sua concretização subjetiva. Por um lado, a ética interroga e amplia a 

consciência moral; por outro, a consciência proporciona a abertura da ética aos apelos dos 

valores.  

Percebemos a relevância da ética no mundo pós-moderno. Este mundo faz uma crítica 

radical à fundação metafísica e à consequente universalidade da ética, arrastando consigo novas 

formas de entendimento ou vivência da moralidade.  

Rocha, analisando a complexidade da reflexão ética na pós-modernidade, nos propõe um 

repensar a formação da consciência moral, a partir da própria crise que se passa na passagem e 

ligação entre a modernidade e pós-modernidade. Diz ele, 

Ética e Pós-modernidade não se reduzem a meras questões terminológicas, 

objeto de discussões acadêmicas. Traduzem mundos em movimento: não 

apenas de representações, mas de elementos concretos de natureza política e 

econômica; refletem problemas reais vividos pelas pessoas e pela sociedade. 

Não se pode reduzir a Pós-Modernidade a uma espécie de escola filosófica ou a 

um mero produto do pensar. Vivemos uma transição de época cuja 

complexidade tem sido expressa pela expressão „crise ética‟. Esta última se faz 

sentir, de um lado, pela acentuada pluralidade de idéias e comportamentos no 

campo moral, pela perda pós-moderna de referenciais comuns e pela confusão 

de valores; de outro, pela globalização do paradigma da „mesmidade‟ 

neoliberal, que se vai impondo como se fosse a única alternativa viável
284. 

 

Ao concebermos a ética como uma construção que o sujeito moral faz de si, do mundo e dos 

outros, segundo os valores internalizados desde a infância e amadurecidos por meio de todas as 
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instâncias que o influenciam, a pós-modernidade, independente de suas radicalizações e 

excessos, como também carências, propicia ao sujeito uma tomada de posição para formar seu 

juízo moral e sua consciência. Uma moral excessivamente heterônoma, como no passado, ao 

causar deformações na formação da consciência, impedia que o sujeito pudesse ser mais 

autônomo, dinâmico e criativo. Enquanto que no modelo tradicional havia a força da 

objetividade diante do indivíduo, na pós-modernidade o sujeito perde esta dimensão, mas 

recupera desequilibradamente sua expansão interior. 

A base de uma proposta ética para a formação da consciência na pós-modernidade tem o fim 

de ajudar o sujeito ético a ser verdadeiramente “humano” e pleno. O discernimento continua 

sendo uma condição imprescindível. Vidal diz que o discernimento moral é decisivo para a 

consciência. Ele se dá pelo confronto do sujeito com o Evangelho em sua situação concreta e 

real. Diz que, 

O discernimento moral do cristão é a atuação desta capacidade, recebida 

gratuitamente e mantida com o esforço humano, de poder valorizar toda a 

situação pessoal em confronto com o Evangelho. O cristão é capaz de 

discernimento na situação concreta, não enquanto tira normas de uma lei ou de 

um princípio abstrato, mas enquanto está inserido dentro de uma história de 

salvação
285

. 

 

O discernimento propicia ao sujeito imediatista e centrado demasiadamente em si a ampliar 

seus próprios horizontes. Ele alarga a longo prazo a reflexão de situações concretas difíceis de 

serem resolvidas, mesmo sendo um processo complexo e doloroso. De qualquer maneira, sempre 

haverá um conflito no âmbito da ética do discernimento entre os elementos subjetivos e objetivos 

da moralidade, repercutindo diretamente na consciência do sujeito. É o que nos diz Majorano: 

Encontra-se aqui um dos perigos mais graves de nossa cultura: acentuar de tal 

maneira os dados subjetivos até tornar quase supérfluos os dados objetivos. 

Contra esta tendência pesa a reação à excessiva atenção dedicada aos elementos 

objetivos pela moral tradicional. Em todo caso não podemos esquecer que a 

descoberta da subjetividade representou um importante passo para frente na 

história do pensamento ético, colocando em destaque que a moralidade pertence 

fundamentalmente à pessoa
286

. 

 

Portanto, o discernimento continua sendo uma importante proposta ética para a emergência 

da consciência moral na pós-modernidade, resgatando à pessoa, sua dignidade e protagonismo 

em sua própria construção. O contexto pós-moderno deve ser o momento forte em que o sujeito 

com sua consciência e a decisão possa percorrer não só o caminho deontológico nem apenas o 

teleológico. É o momento em que o sujeito deve fazer a síntese dos valores (leis) em sua vida 

(internalização).  
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Além do discernimento moral como proposta para a formação da consciência na pós-

modernidade, emerge, também, o resgate atualizado e dinâmico da prudência. A multiplicidade e 

pluralidade das funções, dos contextos e das relações, obrigam-nos quase a um viver com 

decisões mais complexas que no passado. Temos a consciência de que precisamos fazer uma 

unidade em nós, embora na maioria das vezes nos rendemos facilmente frente às dificuldades. A 

virtude da prudência quer ser um estímulo e caminho.  

A prudência e o discernimento juntos podem ajudar o sujeito pós-moderno a resgatar sua 

consciência moral para além da fragmentação e individualismo narcisista. Sobre esta relação do 

discernimento e da prudência, situa-nos Majorano, ao destacar que a opção fundamental da 

consciência pelo sujeito, se dá pela sintonia entre ambas, na medida em que consegue formular o 

juízo a si mesmo. Diz ele que, 

Numa situação concreta, a consciência reafirma a sua opção fundamental para o 

bem e ilumina com ela as diversas possibilidades de escolha para encontrar 

aquela com que está mais em sintonia. Para fazer esta leitura de maneira correta, 

a consciência faz saber, porém, que a opção fundamental positiva sozinha não é 

suficiente, mas há necessidade de critérios com os quais identificar a 

consistência ética das diversas possibilidades. Com sua ajuda chega a formular 

um juízo imperativo, que contém ao mesmo tempo intencionalidade e 

objetividade: faça isso, evite aquilo
287

. 

 

O discernimento e a prudência devem ajudar o sujeito ético contemporâneo a se realizar e 

formar sua consciência para a totalidade e complexidade da vida. A caridade continua sendo para 

o cristão o critério ético último pelo qual ele deve engendrar outros valores em sua consciência. 

Ela sempre exige a abertura para acolher o todo e o apelo que se levanta diante de si.  

Sempre o sujeito é o primeiro responsável na formação de sua consciência na pós-

modernidade. A sociedade com todas as suas instâncias são formadoras, na medida em que 

houver abertura e reciprocidade. O caminho de formação tem de ser retomado continuamente. 

Dá-se em toda a vida da pessoa.  

Este sujeito ético cristão tem no Evangelho a possibilidade de se construir; as virtudes 

cristãs, teologias e morais, querem ser orientativas e formativas de sua consciência em meio às 

“desmoralizações” éticas.  

Portanto, o paradigma da consciência moral no diálogo com o sujeito contemporâneo se dá 

em um universo complexo e abrangente em que a pessoa se constrói. A reflexão teológico-moral 

numa postura de diálogo, própria do contexto conciliar, quis ser um momento de revisão do 

ensinamento eclesial. Neste clima de humildade, o sujeito se defronta consigo (autonomia), com 

o outro (heteronomia) e com Deus (teonomia). Estes tríplices paradigmas, antigos e balizadores, 
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continuam sendo critérios norteadores para o sujeito pós-moderno quando integrados e 

harmonizados pelo indivíduo enquanto ser histórico e real.  

Os grandes temas veterotestamentários e neotestamentários lançam luzes sobre a 

consciência enquanto coração e sabedoria – conhecimento. Jesus nos evangelhos convidou e 

continua ainda hoje convidando o sujeito contemporâneo, avesso aos legalismos e heteronomias, 

a buscar o caminho da interiorização do coração na consciência. Desta, segundo Paulo, brota a 

liberdade, própria dos filhos de Deus. A consciência, neste sentido, também se caracteriza, para 

os Padres da Igreja, como a reverberação da voz permanente de Deus que pelo discernimento 

interior nos chama a viver a escuta da vontade de Deus. Tomás de Aquino relembra a 

importância de integrar a consciência às virtudes e a inteligência, tema necessário na atualidade.  

O paradigma da autonomia, da liberdade e da racionalidade formou a consciência do sujeito 

moderno. O pós-moderno ainda sobre estas influências e rupturas se vê em crise e perda destes 

fundamentos claros e evidentes. Sente-se jogado numa existência efêmera, vazia, líquida, frágil e 

vulnerável, sem projetos à longo prazo, desfrutando de uma felicidade e prazer imediato, além de 

fechado em um individualismo narcísico.  

Em meio a estas colisões de condicionamentos e manipulações ecoa a voz da consciência 

moral no sujeito pós-moderno. Para além de toda espécie de desmoralização ética visível 

queremos redescobrir e res-significar a importância de uma ética das virtudes ao sujeito pós-

moderno. A consciência do sujeito contemporâneo necessita ser fortalecida pelos critérios éticos 

das virtudes. Elas querem ser um porto seguro e uma força dinamizadora que movimenta a vida 

dos que se propõem a superar as crises e retornar ao essencial do seguimento de Jesus Cristo. 

Mais que tê-las como deveres, obrigações e mandamentos, querem conduzir e integrar a 

consciência aos apelos dos valores para a plena realização e o aperfeiçoamento da vida ética. 

Querem nos abrir ao vigor que vêm do Espírito (Fé, Esperança e Caridade), e, nos educar 

plenamente para a sensibilidade ética (Prudência, Justiça, Fortaleza e Temperança). 
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CAPÍTULO III 

 

PARA ALÉM DO MORALISMO E DO IMORALISMO: UMA ÉTICA DAS VIRTUDES 

AO SUJEITO PÓS-MODERNO 

 

1. A ética das virtudes na modernidade 

 

A discussão em torno da virtude está de volta. Vivemos em meio à tensão em torno do 

moralismo e imoralismo. Tanto a ética teórica como a vivida têm muito a ganhar com essa volta 

da virtude, seja no âmbito dos estudos, seja no âmbito da educação familiar ou escolar. A 

moderna sociedade democrática está redescobrindo a importância das virtudes.  

Estamos certamente num momento de desânimo diante da ineficácia de uma formação 

humana baseada unicamente nas orientações das leis. As leis são necessárias para garantir uma 

convivência justa, mas o legalismo significa a morte do esforço ético. Ser bom não é obedecer a 

uma norma, mas descobrir o valor humanizador das normas. Por outro lado, somos marcados por 

um pluralismo social é ético. Percebe-se por toda parte a necessidade de estabelecer um consenso 

sobre algumas virtudes mínimas, mas essenciais, que confiram vigor e credibilidade à estrutura 

social. O sujeito pós-moderno busca um equilíbrio e coerência de vida na vivência de valores 

postos por ele, verdadeiras virtudes.  

Queremos aqui apresentar alguns aspectos fundadores que deram o embasamento a uma 

ética das virtudes na modernidade. Para isso, focalizaremos a reflexão a partir de quatro 

estruturas: resgate sintético da ética das virtudes, sua passagem da antiguidade à modernidade; as 

três grandes propostas éticas da modernidade: mandamentos, virtudes e deveres; a relação entre 

as virtudes e os valores para o discernimento da consciência; e, a ampla questão da passagem do 

sujeito virtuoso ao sujeito ético. 

 

1.1. Da antiguidade à modernidade: resgate da ética das virtudes 

 

As virtudes desde a antiguidade à modernidade querem apontar para aquilo que é o ser 

humano, sendo uma realidade sempre presente em todos os grandes autores e pensadores da 

época. O pensamento clássico grego propôs o estudo das virtudes a partir de quatro virtudes 

fundamentais: prudência, justiça, fortaleza e temperança; todas quiseram se propor a aperfeiçoar 

as potências humanas para tornar o ser humano mais humano. 
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Segundo Mongillo, na linguagem ética e religiosa, a virtude pode ter três principais sentidos 

que se relacionam entre si: indica ou os bens que as pessoas justas e retas perseguem, ou as 

prerrogativas de que se acham dotadas, ou as qualidades em virtude das quais realizam o bem
288

. 

A palavra virtude na antiguidade possuía uma origem e etimologia próprias que nos 

possibilitou penetrar em seu sentido com mais profundidade. É o que nos revela Flecha Andrés, 

ao dizer que, 

Para os gregos, a virtude (areté) representava a qualidade fundamental de uma 

pessoa que, em seu comportamento, deixava transparecer sua nobreza e boa 

educação. Segundo a etimologia latina, a virtude (virtus) designava a 

superioridade própria do varão (vir), que o levava a desprezar a dor e a morte. 

Implicava, portanto, o sentido de força, de vigor, de potência, qualidades 

geralmente ligadas à virilidade. Podia sintetizar-se na firmeza com que um 

homem nobre se apresentava diante das instituições do Estado. O mundo 

germânico medieval entendeu virtude (Tugend) como o caráter do homem 

cavalheiresco; [...] a virtude acabava significando os valores relativos à 

perfeição, ao valor, à prosperidade, à felicidade e à glória
289

. 

 

Para McIntyre, na antiguidade, mais que falar em virtudes para os gregos ou noção grega de 

virtudes, seria melhor usarmos a concepção de virtudes segundo a concepção dos atenienses. 

Para ele, temos poucas provas históricas para dizer que os gregos indicam a totalidade e síntese 

do uso corrente de virtude. É mais cabível, portanto, afirmar que haviam quatro paradigmas 

gerais de virtude solidificadas no universo grego clássico, provenientes: dos sofistas, de Platão, 

de Aristóteles e dos dramaturgos, especialmente Sófocles
290

. 

De qualquer maneira, somos conscientes da inviabilidade em apresentar com desenvoltura 

todas essas sínteses acerca da virtude; por outro lado, temos que considerar a importante visão 

aristotélica de virtude que gozou de uma longa tradição. Aristóteles expressou o que seus 

antecessores fizeram com grande êxito. 

De Aristóteles somos herdeiros de grande síntese e da organização ética no ocidente. Sobre 

isso constata MacIntyre, dizendo que, 

[...] é de Aristóteles a teoria das virtudes que constitui decisivamente a tradição 

clássica como tradição do pensamento moral, estabelecendo com firmeza uma 

grande parte do que seus antecessores poéticos só conseguiram afirmar ou 

insinuar, e transformando a tradição clássica em tradição racional, sem se render 

ao pessimismo platônico em relação ao mundo social
291

. 

 

Aristóteles se opôs ao dualismo ontológico de Platão. Para ele a idéia não existe separada 

dos indivíduos concretos que são o único existente real; a idéia existe somente nos seres 
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individuais. Para ele o ser humano tem como fim ou bem absoluto a felicidade, ou seja, fim 

último para sua realização. A razão humana é um modo de chegar a este fim último.  

A mínima experiência ética cotidiana nos leva a percebermos que só poderemos chegar ao 

fim das ações mediante a aquisição de certos modos constantes de agir ou hábitos. Para o 

estagirita, “a virtude humana é igualmente uma disposição que torna boa a alma humana como 

também sua ação”
292

. Aristóteles em sua Ética a Nicômaco apresenta a elaboração mais 

completa. Descreve-a como a atitude permanente para realizar bem o “bem”, isto é, para ser 

justos. 

Estas atitudes não são inatas, mas modos de ser que se adquirem ou conquistam pelo 

contínuo exercício. Toda virtude aperfeiçoa a boa conduta do ser, tornando estimável sua 

atuação. Vázquez nos ajuda a compreender a importância da virtude na ética aristotélica ao dizer 

que, 

[...] a virtude consiste no termo médio entre dois extremos (um excesso e um 

defeito). [...] A virtude é um equilíbrio entre dois extremos instáveis e 

igualmente prejudiciais. Finalmente, a felicidade que se alcança mediante a 

virtude, e que é o seu coroamento, exige necessariamente algumas condições – 

maturidade, bens materiais, liberdade pessoal, saúde, etc. -, embora estas 

condições não bastem sozinhas para fazer alguém feliz
293

. 

 

As virtudes em Aristóteles são precisamente as qualidades cuja posse permite ao indivíduo 

atingir a felicidade, isto é, a eudaimonia, e, a falta delas frustra seu progresso rumo a esse fim. 

Elas queriam ajudar o indivíduo presente na pólis a buscar o bem mediante o exercício da razão, 

evitando, assim, cair em qualquer vício; é o que nos diz MacIntyre: 

É para alcançar o segundo bem que praticamos as virtudes e o fazemos por 

meio da escolha de meios para alcançar tal fim, meios em ambos os sentidos. 

Tais escolhas exigem discernimento, e o exercício das virtudes requer, portanto, 

a capacidade de julgar e fazer o certo, no lugar certo, na hora certa e da maneira 

certa
294

. 

 

Vemos em Aristóteles, sinteticamente, uma positiva visão antropológica que o possibilitou 

pensar o universo das estruturas morais previamente existentes na comunidade humana. Esta é a 

base para a vivência das virtudes. A vida particular dos indivíduos deve levar à perfeição o bem 

comum. 

Para ele as virtudes podem ser intelectuais e éticas. As intelectuais adquirem-se pelo ensino, 

enquanto as éticas pelo exercício repetido de ações moralmente boas. As primeiras aperfeiçoam 
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e retificam as paixões do concupiscível e do irascível, assim como os desejos voluntários e vice-

versa
295

.  

A felicidade é o fim último de sua filosofia ética; possui uma visão essencialmente 

teleológica ao direcionar toda a ação humana para este fim, mediante a vivência da virtude. A 

vida virtuosa é aquela que predispõe o ser humano a atingir esse fim.  

A visão de virtude aristotélica como hábito ou disposição racional constante que torna o 

homem bom e lhe permite cumprir bem a sua tarefa é substituída aos poucos por outra moderna 

que interferiu na vida ética. Em Aristóteles a excelência de caráter é inseparável da inteligência. 

Na modernidade ocorrerá uma separação entre essas duas dimensões e um verdadeiro dualismo 

na ética teórica e vivência prática.  

Para McIntyre o problema das virtudes na modernidade passou por uma profunda mudança 

de paradigmas, que segundo ele cria obstáculos para se pensar a virtude destinada a um telos 

adequado.  A modernidade perdeu a unidade, característica marcante da sociedade no tempo de 

Aristóteles. Há, portanto, dois obstáculos: social e filosófico. Sobre o obstáculo social, esclarece-

nos ele, ao dizer que, 

Os obstáculos sociais provêm do modo como a modernidade divide a vida 

humana numa série de fragmentos, cada um com suas normas e modalidades de 

comportamento. Portanto, o trabalho fica afastado do lazer, a vida privada 

afastada da pública, a vida empresarial afastada da pessoal. Assim, a infância e 

a velhice foram amputadas do resto da vida humana e transformadas em setores 

distintos. E todas essas separações foram criadas para que seja a diferença de 

cada uma delas, e não a unidade da vida do indivíduo, que navega por essas 

partes, segundo as quais nos ensinam a pensar e sentir
296

. 

 

Este obstáculo, com um viés estrutural, impede que uma visão de ética das virtudes seja a 

base unificante da vivência e agir do ser humano moderno. O filosófico também deixa suas 

marcas num ser humano fragmentado e atomisado em sua vida; diz McIntyre, 

Os obstáculos filosóficos provêm de duas tendências distintas [...] A primeira é 

a tendência de pensar de maneira atomista na atividade humana e analisar atos e 

transações complexas em termos de componentes simples [...] A segunda é a de 

perceber a unidade da vida humana invisível para nós quando se faz uma 

separação nítida entre o indivíduo e os papéis que ele interpreta ou entre as 

diversas apresentações de papéis da vida de um indivíduo de modo que a vida 

não pareça ser nada além de uma série de episódios desconexos, uma liquidação 

da característica do eu
297

. 

 

Podemos dizer que na modernidade há uma tendência de compreender a virtude como uma 

disposição rumo ao êxito somente em um tipo especial de situação, divergindo assim 

fundamentalmente de Aristóteles que propunha a disposição do todo do ser humano. Além disso, 
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houve também uma tendência moderna e iluminista de substituir a idéia de virtude pela de dever, 

característica marcante do pensamento moral de Kant
298

. 

Portanto, percebemos que é urgente o resgate de uma ética das virtudes para o sujeito 

contemporâneo perdido, bombardeado em sua individualidade e sem critérios éticos num mundo 

marcado pelo pluralismo ético. Mais que resgatar uma ética das virtudes que seja aberta ao 

desafio da formação da consciência, queremos re-propor alguns paradigmas éticos de virtude, 

caros à tradição cristã, e, que podem hoje levar à plenitude, aperfeiçoando a totalidade da vida do 

sujeito ético. 

1.2. Propostas e modelos éticos de virtude  

 

Na modernidade o termo virtude foi praticamente esquecido, caindo em desuso, e, o 

qualificativo de virtuoso, aplicado a um indivíduo, cada vez menos impressiona. O que mais se 

falou foi em dever e obrigação do indivíduo. Como o caráter do indivíduo esteve sob o influxo 

do meio social em que vive e age, seus traços não se podem dar ou adquirir fora deste meio 

social. Em outras palavras, a existência de virtudes exige condições sociais favoráveis sem as 

quais, em geral, não podem florescer nos indivíduos. 

Queremos aqui, sinteticamente, apresentar os dois principais modelos ou esquemas éticos 

propostos acerca da teologia e vida moral, que fomentaram a busca pela plenitude e perfeição 

moral.  

Junto a esse caminhar moral cristão, também, se situam três fatores que contribuíram para a 

formação desses três esquemas éticos: relações econômicas (vida econômica da sociedade); 

estrutura ou organização social e política da sociedade, e, estrutura ideológica (vida espiritual da 

sociedade)
299

. 

1.2.1. Mandamentos e Dever 

 

A ética normativa, historicamente, baseou-se nos Mandamentos da Lei de Deus ou 

Decálogo, para a elaboração de um esquema moral que respondesse a uma determinada época. 

Este paradigma foi usado em outros momentos, um pouco distante do seu contexto próprio, 

firmando sua significação na categoria de dever. 

Segundo Vidal, esse esquema teve sua importância que permaneceu por muito tempo como 

sendo um modelo marcante na vida moral da Igreja; ele nos diz que, 

Foi muito utilizado para expor as exigências morais do cristão. Sobretudo na 

tradição moral jesuítica-afonsiana; é este esquema que serve para dar uma 

ossatura aos temas e tratados da chamada moral especial. Sem negar suas 
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desvantagens pedagógicas, e sem esquecer a riqueza teológica que possui a 

formação do Decálogo dentro do marco da Aliança, julgamos que de fato a 

utilização teológico-pastoral deste esquema foi – e continua sendo – 

empobrecedora para a formulação e para a vivência da moral cristã
300

. 

 

O Decálogo permanece invariável, como base da fé tanto para o judaísmo quanto do 

cristianismo. Para o campo da ética cumpre perceber como esses imperativos teológicos 

subjacentes ao Decálogo, podem se tornar exigências morais, submetendo-as ao critério 

interpretativo e evolutivo da historicidade. 

Barbaglio nos ajuda a discernir acerca do definitivo presente nos mandamentos e sua 

dimensão ética efêmera e evolutiva enquanto imperativo moral ao cristão de hoje; diz ele: 

O crente de hoje, nas sociedades ocidentais altamente desenvolvidas e 

opulentas, mas também cheias de contradições, é chamado a interpretar essas 

normas segundo a sua situação e a cultura que está na base de sua presença na 

sociedade. [...] Com certeza não se trata de esvaziar os preceitos do decálogo de 

seus valores profundos, mas de assumir os valores propriamente humanos, 

como pessoas de hoje. Ademais, no presente, o problema do bem e do mal, 

visto nas escolhas concretas e cotidianas, mostra-se em termos muito mais 

complexos do que ontem ou anteontem
301

. 

 

Este modelo ético dos Mandamentos, infelizmente não discernido corretamente e inserido 

na moral cristã, ocasionou cinco principais desvantagens que influenciaram a vida do cristão, 

fazendo reduzir-se a um mero cumprimento formal do dever; é o que nos diz Vidal: 

Tom „extrinsecista‟ que teve a formulação das exigências morais; matiz 

„legalista‟ em toda a concepção moral; insistência nos „conteúdos jurídico-

eclesiásticos‟ (Mandamentos da Igreja); aceitação implícita de horizontes e 

quadros sócio-culturais superados, sobretudo em alguns temas; „estreitamento‟ 

da consciência moral e a „dessensibilização‟ para certos temas de caráter 

social
302

. 

 

Os ensinamentos morais dos Mandamentos foram substituídos pelo sentido profundo e rico 

de Aliança. Enquanto este apontava para o projeto salvífico de Deus, o outro ficou na noção de 

obrigatoriedade moral, isto é, de dever, insensível aos grandes dinamismos humanos. 

Segundo Keenan e Harrington, o uso dos Dez Mandamentos foi marcante na Idade Média, 

para os católicos com o uso dos manuais confessionais, e na Reforma Protestante. Os 

protestantes da Reforma, Lutero e Calvino, condenaram os manuais confessionais e seu uso dos 

sete pecados capitais, insistindo na centralidade dos Dez Mandamentos para a orientação moral. 

Keenan e Harrington nos apontam alguns motivos para o uso dos Mandamentos na vida e prática 

moral-eclesial desse período: 
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Em primeiro lugar porque os Dez Mandamentos possuíam uma sanção divina, 

sendo eles, e não os sete pecados capitais, que possuíam base bíblica. Em 

segundo lugar porque se constituíam como uma sólida ferramenta pedagógica, 

que resistia a qualquer tentativa de adorno [...] Os Dez Mandamentos, porém, 

eram mais que um nome: constituíam-se como afirmações em forma de 

proposição, com um texto específico e digno de comentário. Em terceiro lugar 

porque, ao contrário dos sete pecados capitais, os Dez Mandamentos não 

ofereciam apenas proibições negativas, mas também, às vezes, recomendações 

positivas [...] Finalmente porque, com a possível exceção do orgulho, os sete 

pecados capitais eram, basicamente, ofensivos à vida humana, enquanto os Dez 

Mandamentos originavam-se de nossa relação com o divino e deslocavam-se 

para as nossas relações com o humano
303

. 

 

Portanto, os Mandamentos enquanto modelo ético moldou a vida da Igreja por um longo 

tempo, ora enfatizando uma prática penitencial própria de um momento histórico, ora 

explicitando a mentalidade rigorista e não personalista. Mais que re-propor esse modelo hoje, 

cabe-nos discernir os ensinamentos morais deixando claro o que contextual de suas exigências 

éticas. 

1.2.2. Virtudes e Valores 

 

As virtudes são outro modelo ou esquema de ética disseminada no pensamento moral. São 

modos característicos de comportamento que tornam tanto as pessoas quanto as ações boas, 

possibilitando realizações e objetivos de suas vidas. 

Segundo Junges pode-se desenvolver dois tipos de ética: ética do dever (mandamentos) ou 

ética da virtude. Ambas marcaram fortemente a história da tradição ética cristã; possuem 

características diversas: 

A primeira está ligada à tradição de Kant, acentua a norma e aponta as 

condições de possibilidade para a formulação de juízos retos. Trata-se de uma 

ética de cunho mais formal e procedimental. A segunda relaciona-se com a 

tradição de Aristóteles e Tomás de Aquino, dá maior importância à virtude e 

está interessada em tornar a pessoa moralmente boa. Sublinha mais o aspecto 

material e de conteúdo do ato moral. Para uma ética do dever, não tem sentido 

falar de conversão e muito menos da formação de atitudes morais maduras que 

possibilitem a bondade moral do sujeito [...] Impõe-se a perspectiva da ética da 

virtude, que possibilita a inclusão de temas como a formação de atitudes e a 

maturidade moral não como puras condições de possibilidade de juízos retos, 

mas como competência pessoal do sujeito agente
304

. 

 

Percebemos a importância do modelo de ética das virtudes na formação da consciência do 

sujeito ético. Esse modelo não se afirma sobre fórmulas fixas prontas, mas centra-se na questão 

“quem queremos nos tornar”, lançando ao ser humano a decisão e consciência moral de sua vida, 

porém, aberto aos valores éticos. O acento é notadamente colocado na virtude como critério de 
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maturidade moral; à pessoa madura não basta apenas formular juízos corretos (ética do dever), 

mas ter atitudes com excelência moral (virtudes).  

As virtudes querem qualificar o ser humano a se integrar e agir com responsabilidade. Mas 

como levar o humano pós-moderno fragmentado, habitado por tendências individualistas e 

relativistas, a ser responsável e viver segundo critérios de virtude que o torne um ser aberto e 

disponível às exigências do outro? Eis o grande desafio. 

O paradigma ético das virtudes pode ser considerado como o mais convincente e aberto ao 

ser humano pós-moderno, pois dá a possibilidade de se construir com liberdade e dinâmica 

próprias. Historicamente esse modelo ético perdeu força e foi aos poucos sendo substituído por 

mudanças culturais e antropológicas próprias; é o que nos diz Junges: 

A desconstrução da categoria de virtude começou com Hobbes, ao compreender 

o agir humano como puro fazer instrumental ou, em outras palavras, ao reduzir 

a práxis à poiesis. O agir foi destituído de sua teleologia, do seu significado 

para a existência ética do sujeito. O ato humano foi esvaziado do seu sentido 

existencial, da sua perfeição como expressão da bondade moral do agente. O ato 

moral foi reduzido ao significado imediato de resposta a um interesse. O agir 

não era mais perfeição imanente do sujeito, apenas um fazer, uma obra externa 

[...] Assim, o agir é interpretado na perspectiva instrumental do produzir.  

Esvaziando o agir da sua perfeição, não tem mais sentido falar de virtude
305

. 

 

Pela vivência das virtudes, ou seja, pelo reconhecimento do valor moral, a pessoa descobre o 

valor ético como ele se revela à consciência. As virtudes são o dinamismo subjetivo que 

possibilita ao sujeito a autonomia e realização pessoal; esta se reconhece nos valores éticos que 

brotam do interior do sujeito.  

Para Azpitarte todos os valores interessam à pessoa e constituem um valor para ela; mas o 

que é típico do valor moral, sua nota mais característica é que ele não aperfeiçoa a pessoa numa 

só dimensão, mas na totalidade de sua existência
306

. 

Enquanto que o valor moral conduzia as virtudes ao fim, isto é, ao teleológico, as virtudes, 

por outro lado, se expressavam por ser a concretização e interiorização dos valores. Na 

modernidade, via Kant, a virtude foi relegada a um papel auxiliar do dever. Junges nos apresenta 

o perfil da pessoa virtuosa: 

Pessoa virtuosa passou a significar pessoa com formalismos morais sem 

autenticidade. Virtude significava-se com pura aparência. O paradigma burguês 

de virtude do final do século XIX e início do século XX, insistindo na ordem, 

laboriosidade, pontualidade, castidade e limpeza e condenando a desordem, a 

insolência, a impontualidade, a imprudência e a incivilidade, foi o fator 

primordial do desprestígio do discurso da virtude. Servia aos interesses 
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econômicos do próprio burguês: ter a seu serviço uma massa obediente, 

laboriosa e ordeira de trabalhadores
307

. 

 

Mongillo também nos dá uma descrição acerca de avaliações contrastantes contemporâneas 

sobre a importância da virtude, ou seja, a gênese dos preconceitos sobre a virtude. Diz ele, 

Em muitos contextos, a virtude se converteu na prerrogativa reservada às 

pessoas virtuosas, dedicadas à vida devota, inculcada muito amiúde em um 

perspectiva pietista e intimista, apresentada como sinônimo de renúncia e de 

controle dos sentimentos, de obediência às diretrizes, etc. [...] Outras vezes, a 

virtude tem adotado conotação preferentemente psicológica, como se o intuito 

que se deve perseguir fosse mais o equilíbrio psíquico do que o consentimento 

amoroso e inteligente, dado ao bem, entendido não como sinônimo de dever 

abstrato, mas como mundo de pessoas com as quais se tem que permanecer em 

relação, por fidelidade à própria vocação humana
308

. 

 

Urge ultrapassar hoje esse modelo de pessoa virtuosa que se identifica simplesmente com o 

formalismo e o dever moral, o falso pietismo e de equilíbrio psicológico. Contudo, por outro 

lado, em última instância, é o ser humano que decide em seu interior, pela consciência, 

confrontado com seus próprios conflitos. A lei é externa a ele.  

Para Flecha Andrés, as virtudes não são ditadas pelas leis ou pela aprovação da maioria, mas 

pela própria realidade criada do ser humano, ao mesmo tempo psicossomático, pessoal e social, 

imanente e aberto ao transcendente
309

. 

Além de ultrapassar essa moral do dever, sentimos a necessária urgência em recuperar a 

importância da virtude como categoria ética fundamental. Mais que apresentar um “catálogo” ou 

um conjunto de virtudes fundamentais, queremos resgatar a relação entre o ser ético e o ser 

virtuoso. Mais que qualificar a ação externa ao sujeito, ela quer capacitá-lo eticamente e 

interiormente para o seu agir. Não se trata de negar o “dever ser” estabelecido, mas em ir além 

dele criativamente, redimensionando-o e discernindo na profundidade do humano, morada da 

ética. 

Portanto, percebemos a necessidade de redefinir a ética das virtudes em estreita ligação com 

os valores éticos e a consciência moral do sujeito. O comportamento ético enquanto disposição 

adquirida que qualifica a ação, na pós-modernidade e na cultura plural, faz-nos sentir e voltar a 

atenção para a formação do caráter da pessoa ajudando-a a criar disposições interiores que 

capacitem a si e sua consciência diante da avassaladora fragmentação humana. 
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1.3. Valores e virtudes em diálogo: discernimento da consciência 

 

A sociedade contemporânea abriga uma multiplicidade de vivências e formas de viver que 

interpelam a pessoa em sua decisão e consciência. Cultivam-se várias formas de pensar, cada 

uma delas derivadas de perspectivas filosóficas diferentes entre si. Os limites e juízos morais 

serão dados pelo indivíduo em sua consciência formada por uma ética das virtudes. 

Queremos aqui refletir acerca da relação entre os valores e as virtudes para a formação do 

discernimento da consciência. Os valores são como que o “termômetro” pelo qual o sujeito mede 

a vivência de suas ações. As virtudes são a mediação interna e externa da consciência humana. 

Ambas pelo diálogo podem-se abrir à grande possibilidade de realização e plenitude humanas.  

Neste sentido sentimos a necessidade da consciência moral. Ela é o centro de decisão da 

pessoa por meio do qual o sujeito direciona toda a sua vida. É o que nos diz Valadier ao tratar a 

consciência como inevitável referência: 

Tratar da consciência moral consiste, na realidade, em abordar a própria 

natureza da vida moral em seu ponto central: a decisão, ou seja, a escolha que 

uma pessoa faz de se engajar em um ato que ela assume, de maneira a poder 

prestar contas diante de Deus, caso se trate de uma pessoa crente
310

. 

 

A consciência moral precisa ser bem formada. Constatamos que em tempos de pós-

modernidade, onde impera um vazio de referências éticas, e, consequentemente, um relativismo 

mascarado de verdade, percebemos como necessária, a afirmação da consciência moral do 

sujeito mediada pelos valores, virtudes e o discernimento. 

O paradigma ético que destacaremos é o da ética das virtudes e dos valores. As virtudes 

querem dar a competência do sujeito moral, capacitando-o ao agir. Entendemos a importância do 

resgate do paradigma da ética das virtudes como caminho central e enraizante para a consciência 

do sujeito pós-moderno; esta diz respeito à totalidade da pessoa; é o que nos diz Junges: 

A virtude como capacidade diz respeito à totalidade da pessoa. Não se trata de 

disposições atinentes a uma determinada faculdade do ser humano, mas de 

poderes que capacitam a pessoa a realizar atos morais que são uma 

manifestação dela mesma. Portanto, trata-se de uma competência da pessoa 

como sujeito moral
311

. 

 

Nesta mesma linha de uma retomada da ética das virtudes enquanto competência do sujeito 

moral para agir em conformidade com o ideal e a medida apropriada à existência pessoal, 

Demmer nos ajuda a perceber que “este é o tempo para uma renovada ética das virtudes, capaz 

de acolher os novos desafios”
312

. O homem pós-moderno, fragmentado e sem harmonia interior, 
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necessita de uma verdadeira e genuína vivência das virtudes, como formadoras de sua 

consciência e de seu ser em descompasso ontológico e ético.  

Optamos não pela ética do dever, ou seja, pelo paradigma que se preocupa apenas com a 

autonomia do juízo que expressa o dever que não capacita o sujeito moral para o pleno e total 

agir ético, mas por uma ética das virtudes, que favorece um caminho dinâmico, aberto e flexível 

ao sujeito pós-moderno como construtor de possibilidades que vão além do instituído. O 

caminho da virtude é formativo e dialogante, pois segundo Demmer, “se a virtude não chega a 

formar o coração, ela não atinge seu objetivo”
313

. Acreditamos que a virtude cria a competência 

e dignidade interior para chegar ao meio-termo diante da situação singular.  

Percebemos a necessidade de um retorno à virtude, mas reconhecemos que esta só se pode 

realizar dentro do contexto da decisão de ser contracultura, que desmascara e critica as 

características básicas da sociedade pós-moderna, pois para renovar a linguagem da virtude é 

fundamental renovar a sociedade e as pessoas
314

. 

Para Coleman mais que ir contra a cultura reinante é necessário indagar sobre a destruição 

dos fins e das estruturas teleológicas que possibilitam a compreensão da vida moral
315

. Deste 

ponto de vista, há uma tendência de retorno a uma tradição de ética das virtudes. Esta tradição, 

embora seja profundamente benéfica à sociedade e às pessoas, é contracultural, pois diverge das 

características da ordem atual. É o que nos diz Coleman: 

 [...] a tradição das virtudes diverge de características essenciais da ordem 

econômica moderna e mais especialmente de seu individualismo, de sua 

ganância e da mania de colocar os valores do mercado no lugar central da 

sociedade. [...] A tradição das virtudes contrapõem-se à ordem política moderna 

na medida em que esta última se fundamenta em noções liberais burguesas de 

política, atribuindo a esta a tarefa de apenas julgar interesses conflitantes
316

. 

 

Tendo claro o lugar da virtude na sociedade, mas também na vida da pessoa humana, 

enfatizamos a importância de uma ética das virtudes nutrida por uma axiologia objetiva e aberta. 

As virtudes capacitam as diferentes dimensões do ser humano para agir bem, segundo a reta 

razão. O valor moral é a base para uma verdadeira vivência das virtudes. Quando integrado às 

virtudes pode proporcionar uma formação autêntica da consciência do sujeito.  

Mas o que é o valor moral? Segundo Vidal, a noção de valor moral é complexa e 

abrangente. Ele nos ajuda a traçarmos um caminho para sua compreensão; diz que, 

A essa pergunta surgiram contestações as mais disparatadas que podem ser 

agrupadas em duas divisões: os que afirmam que o valor é uma realidade 
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subjetiva (subjetivismo axiológico) e aqueles que sustentam que o valor é uma 

realidade objetiva (objetivismo axiológico). A síntese entre ambas as tendências 

nos parece o melhor caminho para definir o valor. Isto supõe: a) que os valores 

não são produtos de nossa subjetividade, mas uma realidade objetiva que 

encontramos fora de nós; b) e que a qualidade valorativa é distinta de outras 

qualidades que encontramos nas coisas
317

. 

 

Os valores querem indicar às virtudes e ao sujeito ético, que não estamos fechados em nós 

mesmos ou temos a total clareza da verdade moral. Precisamos, para sobreviver, estar 

conscientes das exigências morais da vida social com seus valores que são os bens dados. 

Segundo Junges, o bem, isto é, o valor moral, se expressa em princípios que são objetivados
318

.  

Este se dá na vivência da ação humana e num ethos determinado. 

Ao mesmo tempo em que se dá o processo de formação da consciência, também o sujeito é 

remodelado e modelador do seu entorno com seus valores. Este é um longo processo de 

internalização dos valores apreendidos num ethos; sobre isso, nos diz Junges que, 

Essas objetivações num determinado ethos são, por sua vez, internalizadas, 

porque existe uma apropriação do sentido do valor em atitudes. A consciência 

torna-se, assim, uma estimativa moral dos valores, que cria sensibilidade 

axiológica e permite discernir racionalmente a concretização do valor. Portanto, 

o lugar de transmissão do valor é o ethos. A resposta ao valor aponta para a 

apropriação e internalização do valor e a necessidade de sua realização. O valor, 

assim, não é uma qualidade real da ação, mas um ideal interpelante ou uma 

tarefa a realizar
319

. 

 

Portanto, o valor significa o bem, tanto no aspecto subjetivo (consciência) como no objetivo 

(dever ser). A ética dos valores parte da pessoa humana, em sua concretude, que decide e 

reconhece, mediante sua consciência, o valor ético presente em seu agir.  

O valor moral deve conduzir à responsabilidade com alegria e leveza, porque é uma 

construção que o sujeito faz de si mesmo em sintonia com o todo ao seu redor. A virtude 

proporciona ao sujeito ético ser realmente sujeito ativo de sua vida. Häring, comentando a ética 

dos valores de Max Scheler, nos diz que: 

Max Scheler afirma que todo valor moral é um esplendor que atrai e gera 

alegria. Em seu magnífico artigo sobre a avaliação da virtude, ele demonstra 

que a beleza incomensurável da virtude está em uma espontânea receptividade e 

resposta à magnificência, à nobreza, ao valor do homem e às relações humanas. 

Para ele a virtude não é uma questão de auto-aperfeiçoamento, mas resplende 

sobre a face do homem aberto para a hierarquia dos valores e capaz de 

responder à linguagem de Deus, a qual se expressa em todas as suas palavras, 

em suas obras, e finalmente em sua Palavra personificada que é Cristo. Virtude 
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é unir-se a Cristo em seu amor pelo homem. E esta virtude traz consigo a 

alegria, a paz, a beleza
320

. 

 

A moral sendo uma exigência antropológica exige do valor moral uma fundamentação 

racional e coerente que propicie o ser humano em busca de sua plenitude ética e realização. O 

valor moral nasce dessa busca humana interior que tem sua expressão na exterioridade; é o que 

nos diz Azpitarte: 

[...] se a moral é o dinamismo que lança o homem em sua autorealização 

pessoal, é necessária a busca de regras de conduta que o orientem para 

semelhante objetivo. Ninguém poderá executar esse projeto, se não levar em 

conta um itinerário concreto e determinado. Precisamente porque o homem não 

recebe da natureza o ajustamento à realidade, mas deve efetuá-lo por si mesmo, 

tem sentido pedir-lhe que o faça não arbitrária e subjetivamente, mas conforme 

determinados sistemas de preferência
321

. 

 

Este dinamismo de percepção dos valores éticos se dá na consciência moral do sujeito 

inebriada e estruturada pelas virtudes. O discernimento da consciência ocorre nesta complexa 

relação entre os valores dados, isto é, pré-existentes ao indivíduo e a busca de capacitação e 

reconhecimento pessoal pelo indivíduo que vive uma vida de virtudes.  

O discernimento da consciência, frente ao diálogo dos valores e das virtudes, indica que 

estamos sempre inseridos na dinâmica entre a subjetividade e a objetividade. Na verdade, o 

discernimento da consciência é o esforço humano em harmonizar e equilibrar estas duas 

tendências internas e externas. Sobre este dinamismo interior que impera na consciência do 

sujeito nos faz compreender Azpitarte, dizendo que, 

Numa posição equilibrada é, pois, necessário harmonizar a importância das 

duas dimensões: a pessoal, como juízo interior que determina, para o sujeito, a 

moralidade da ação, e a objetiva, que busca a adequação desse juízo às 

exigências da verdade. O direito de seguir a voz da consciência não elimina a 

obrigação de que a sua ordem corresponda à objetividade dos valores. Dois 

aspectos que, em teoria, não deveriam aparecer isolados, uma vez que ambos 

são necessários e se implicam mutuamente, para evitar que se caia numa moral 

despersonalizada, na qual a norma se impõe pela força, sem nenhuma 

assimilação interior, ou numa ética subjetiva da situação, na qual não há 

nenhum critério para medir a objetividade da decisão
322

. 

 

O conteúdo último do discernimento para o cristão é a vontade de Deus em Jesus Cristo que 

se configura na ação concreta. Não discernimos parcialmente; sempre aplicamos a esta tarefa 

inteiramente com liberdade e responsabilidade. A virtude nos modela e capacita para o exercício 

do discernimento. 
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Portanto, o discernimento autêntico e verdadeiro da consciência ocorre quando há o diálogo 

entre os valores morais e as virtudes. Isto se dá num processo complexo e longo que insere o 

sujeito ético em um projeto de vida. O sujeito pós-moderno necessita se abrir à riqueza dos 

valores, não enquanto heteronomia, imposição ou dever externo a si, mas como condição real 

para sua realização. Este, fragmentado e desnorteado, clama não por valores éticos objetivos, 

mas por uma pedagogia ética de interiorização e discernimento de sua consciência. O 

discernimento da consciência, mediado pelos valores e virtudes, ocorrerá quando houver uma 

superação dos reducionismos éticos e obnubilação metafísica da verdade. 

 

1.4. A opção fundamental: o sujeito virtuoso e ético 

 

O ser humano experimenta a capacidade de autodirigir-se, apesar de seus determinismos e 

limitações parciais, porque tem consciência de que, acima de tudo, pode orientar sua vida, 

dando-lhe estilo peculiar e característico. Esta orientação que dá a sua vida é uma opção que 

reflete seu protagonismo ético e virtuoso. 

Antropologicamente constatamos que o homem não pode viver em estado de permanente 

indecisão, porque a sua personalidade ficaria descentrada, sem eixo básico e consistente. As 

opções e decisões o estruturam e equilibram permanentemente
323

. Um sujeito virtuoso é um 

sujeito ético na medida em que propõe a si valores que o projetam para uma meta e sua 

realização.  

Na opção fundamental converge todo o ser deste sujeito que dinamicamente pondera e 

reflete sobre sua ação e seus valores. Demmer nos ajuda a ampliar a compreensão de opção 

fundamental no sujeito virtuoso e ético, dizendo que, 

A opção fundamental representa o núcleo decisional-operante da identidade 

dinâmica do sujeito. Por meio dela o sujeito moral se autodetermina para o bem 

moral como tal; tende para as metas que têm de ser criadas por seu projeto de 

vida. Em conseqüência disto, vem a constituir-se no sujeito uma consistência 

fundamental que se mantém firme diante das várias eleições particulares, 

enquanto se colocam no contexto de situações não raramente imprevisíveis. A 

opção fundamental está, pois, presente e operante nas eleições particulares e 

lhes comunica um nexo unificador existencial
324

. 

 

Esta opção fundamental quer ser a sede das outras decisões. Na vida temos inúmeras 

decisões a discernir continuamente. Cada atitude exprime a opção particular que está em íntima 

conexão com a opção fundamental norteadora da vida do sujeito ético e virtuoso. A consciência 
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moral está no centro da opção fundamental na medida em que é compreendida como epicentro 

da personalidade humana do sujeito em amadurecimento. 

A opção fundamental se identifica com a consciência moral quando se coloca em 

movimento no todo do dinamismo do sujeito, fazendo-o, pelas virtudes, orientar e dar um sentido 

a sua vida. Segundo Vidal, a opção fundamental quer, 

[...] nos referir não à decisão do eu periférico, mas a uma decisão que brota do 

centro da personalidade, do coração do homem, como núcleo de sua 

personalidade. É uma decisão fundamental, a favor ou contra Deus, que 

condiciona, como condição básica, todos os demais atos. A opção fundamental 

refere-se ao conjunto de toda a existência humana. É uma decisão de tal 

densidade que abarca totalmente o homem, dando orientação e sentido a toda a 

sua vida
325

. 

 

Assim como a consciência “é o núcleo secretíssimo e o sacrário do homem onde ele está 

sozinho com Deus e onde ressoa sua voz”
326

, a opção fundamental é o dinamismo de decisão que 

brota da profundidade e do coração do homem, núcleo de sua personalidade e de sua consciência 

moral.  

Neste seu núcleo profundo e recôndito se encontram o centro de suas decisões, dos seus 

valores, das virtudes e de seu protagonismo como sujeito ético. A opção fundamental cria raízes 

neste solo da interioridade humana. Encontramos o núcleo nesta instância profunda, porém nem 

sempre as atitudes da pessoa são sua expressão plena. Somos seres limitados que estamos em um 

processo de crescimento, mendicantes da graça de Deus. Há um descompasso que se dá numa 

linha de amadurecimento da pessoa. É o que nos diz Häring: 

Um ato plenamente humano é a auto-expressão e o autocompromisso da pessoa; 

no entanto, cada ato livre não é uma expressão plena da pessoa, principalmente 

por duas razões. Primeiro, muitas decisões da vida – os desejos e obras diários, 

as palavras ditas com deliberação e liberdade – não se apresentam tão 

importantes à consciência da pessoa a ponto de despertar a sua liberdade plena. 

A pessoa, no seu desenvolvimento e nas circunstâncias concretas, não as encara 

como bastante importantes para influir radicalmente no seu plano total da vida; 

eles são periféricos. Em segundo lugar, mesmo depois de uma intenção 

fundamental sincera e válida, ainda restam na pessoa várias áreas e tendências 

não iluminadas ou não plenamente transformadas pela opção fundamental. [...] 

É preciso um período de vida para chegar à plena identidade, integridade e 

integração. E este processo de integração e de completa consistência é 

impedido, muitas vezes, pelas contradições encontradas no mundo em que se 

vive
327

. 

 

Percebemos que o sujeito ético, na pós-modernidade, para se integrar e formar sua 

consciência moral necessita enraizar sua vida pelas virtudes. Esta toma as suas faculdades 
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humanas, ativando a vontade em seu desejo mais profundo, alargando o intelecto para a 

percepção do bem.  

Para este sujeito ético é necessário propor as virtudes, não como regras ou deveres a serem 

cumpridos, como pensava Kant, mas como uma condição que a pessoa se propõe para ser feliz e 

atingir a felicidade
328

. O indivíduo pós-moderno, alheio às leis e imposições que vêm de fora, 

precisa de uma visão aberta de ética das virtudes que o faça se envolver em seu próprio processo 

de amadurecimento que não termina em si, mas na vida ética e social.  

Portanto, o sujeito virtuoso e ético, pela opção fundamental, não tem que necessariamente 

olhar para o cumprimento escrupuloso de normas com atos isolados; deve insistir no 

desenvolvimento de atitudes dominantes e procurar motivações e intenções atraentes e 

convincentes. As virtudes propiciam esse amadurecimento pedagógico; o sujeito ético, em outras 

palavras, precisa se deixar arrastar pelo seu projeto de vida que contagie sua consciência e o 

envolva totalmente. 

 

2. Para uma redefinição contemporânea da ética das virtudes 

 

Percebemos hoje que estamos imersos numa mudança de época na civilização nunca vista na 

história da humanidade. Globalização, mídia, tecnologia, culturas, etnias, etc. se encontram e se 

fundem, trocando, assimilando ou confundindo valores. Há uma pluralidade e complexidade em 

todos os sentidos. Precisamos estar continuamente confrontando valores e modos de ser que se 

interagem. 

O modelo tradicional de elaborar teoricamente a moral não dá cabo dos novos desafios 

postos pela cultura e mentalidade reinante. Os seus pressupostos correspondem a um modo de 

pensar superado e incompreensível aos contemporâneos. Toda compreensão teórica, a princípio, 

depende do paradigma do pensamento no qual ela surge. A cada paradigma corresponde um 

discurso ético. 

Queremos aqui apresentar as principais perspectivas de uma redefinição contemporânea da 

ética das virtudes e ao mesmo tempo, partindo delas, propor uma ética das virtudes como 

formadora da consciência do sujeito ético pós-moderno. Abordaremos a partir de quatro tópicos: 

retomada conceitual aristotélico-tomista da virtude; Santo Tomás revisitado: ética, virtude e 

consciência; consciência e valores: princípio da virtude; e, o sujeito ético em busca de realização: 

a santidade pelas virtudes. 
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2.1. Retomada conceitual aristotélico-tomista da virtude 

 

O ser humano é um ser complexo e dinâmico que diante das dificuldades acha sempre uma 

saída que o faça resolver os seus problemas. Quando encontra a saída provisória ou definitiva 

avança ou regride; nem sempre a regressão pode ser reconhecida como algo simplesmente ruim. 

Para os pós-modernos, ciosos de suas descobertas por fortes experiências e alheios às tradições e 

ao passado, pode ser tido como algo inquietante.  

Toda retomada ou revisitada ao passado requer abertura e desprendimento para o 

crescimento. Não é um simples voltar: é toda uma retomada dinâmica à luz da nossa experiência 

existencial atual para compreender o hoje.  

Do ponto de vista ético, Lima Vaz comentando o pensamento de Alasdair McIntyre, no 

sentido da retomada conceitual aristotélico-tomista da ética e da virtude, percebe que há um 

esgotamento atual das categorias e da linguagem da ciência que perderam o seu próprio sentido. 

Diz ele que, 

As categorias e a linguagem ética que circulam na literatura ética de nossos dias 

são ali comparadas ao que seriam as categorias e a linguagem da ciência 

utilizadas numa cultura que sucedesse precariamente a uma hipotética catástrofe 

cultural na qual se tivessem perdido o sentido exato e o uso correto daquelas 

categorias e daquela linguagem. Elas subistiriam como fragmentos ou destroços 

de uma ciência perdida e seu uso pouco teria a ver com a significação exata que 

lhes era atribuída no discurso da ciência
329

. 

 

 Diante deste quadro de crise e esgotamento dessas categorias, nada mais justo que uma 

retomada conceitual, não no sentido de transpor pura e simplesmente as categorias conceituais 

aristotélicas e tomistas de virtude, mas de perceber nelas a possibilidade para uma releitura mais 

ampla de questões complexas do ser humano pós-moderno.  

Esta retomada conceitual não é ingênua e nem fruto do acaso; possui uma intencionalidade 

analogamente como em Valadier a mentalidade de uma moral libertária atual é apenas uma voz 

forte e marcante; mas não é a única; ela marcou toda uma geração de pessoas. Segundo ele, 

nossas sociedades conhecem outros princípios fundantes além destas: 

[...] um ethos marcado pela ideologia libertária só constitui na realidade um 

segmento da referência moral em uma sociedade democrática. Nossas 

sociedades conhecem outros princípios fundadores e fundamentais que 

permitem medir, criticar, até denunciar certas orientações comandadas ou 

impostas pela nova ordem libertária. Essas referências não permanecem como 

um rochedo, sobre o que se pode construir o julgamento moral, e a partir do 

qual o legislador pode contar na elaboração das leis tocantes à evolução dos 

costumes?
330
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Podemos, portanto, segundo esta apreciação, encontrar luzes novas em um paradigma 

antigo. Para McIntyre, estamos imersos num mundo em que a linguagem da moralidade está 

num estado de grave confusão. Herdamos ou possuímos, segundo ele, fragmentos de um 

esquema conceitual que são partes, às quais atualmente faltam os contextos de onde se extraiu 

seu significado que levou, ao que tudo indica, a verdadeiros simulacros da moralidade
331

. 

Segundo ele, a premissa inicial para a retomada conceitual aristotélico-tomista da virtude 

está no fato de que as filosofias atuais são insuficientes, com seus paradigmas e categorias, para 

lidar e propor uma nova concepção de virtude ao sujeito pós-moderno; afirma ele, pois que,  

No mundo real, as filosofias predominantes na atualidade, analítica ou 

fenomenológica, serão impotentes para detectar as desordens do pensamento e 

da prática da moral, da mesma forma que foram impotentes diante do caos das 

ciências do imaginário
332

. 

 

A partir de McIntyre, então, podemos dizer que não há mais nada na moralidade 

contemporânea senão sobrevivências fragmentárias de tradições passadas, e por isso é 

impossível definir os princípios de uma ética. Por outro lado, uma ética necessita de um contexto 

e de uma tradição. Numa cultura do provisório e da razão frágil, embora as pessoas continuem 

possuindo uma moral, por mais precária que seja, é raro que se chegue ao ponto de refletir sobre 

ela no cotidiano e mesmo em situações de responsabilidade
333

. 

Neste sentido de resgate de uma tradição da ética das virtudes é que se coloca a grande 

questão a ser retomada. Mas o que deve se retomar hoje em se tratando da concepção 

aristotélico-tomista acerca das virtudes? 

Tanto Aristóteles como Santo Tomás de Aquino há um princípio comum a ser retomado 

hoje ao homem contemporâneo: a qualificação para um agir moralmente, mediante uma 

antropologia realista e racional que leva a uma busca integral rumo à felicidade.  

 

2.2. Santo Tomás revisitado: virtude, prudência e consciência 

 

Santo Tomás de Aquino brilha no pensamento filosófico-teológico cristão como sendo o 

baluarte da relação entre fé e razão. Segundo Orduña, “não é nada fácil apresentar em toda a 

sua magnitude e fecundidade a importância desta figura ímpar do cristianismo”
334

. É sempre 

difícil falar de alguém que ocupa uma importância grandiosa no todo do pensamento cristão 

católico. Vidal chega ao ponto de dizer que ele “é tido como o maior representante da teologia 
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dominicana do século XIII e, em geral, da teologia medieval e mesmo da teologia católica em 

seu todo”
335

. 

Haering mostra-nos que por trás do Santo Tomás glorioso e baluarte da fé católica, existe 

um santo teólogo promissor, ousado, criativo e incompreendido em sua época. Seus 

contemporâneos não demonstraram uma unânime compreensão. Diz ele que, 

Para seus contemporâneos, Tomás de Aquino não foi o doutor comum, mas um 

inovador controvertido; não um santo canonizado, mas o criador de um novo e 

perigoso ramo de filosofia secular; não um firme baluarte, mas um professor 

altamente suspeito de heresia... Em Paris, onde completou seus estudos, os 

dominicanos eram vistos como uma casta estranha e doentia, nem monges nem 

seculares, desafiando todas as categorias tradicionais. Não era de surpreender 

que a casa de estudos dominicanos se tornasse um sinal de contradição. O estilo 

de vida de São Tomás e de seus irmãos dominicanos não teriam excitado a 

desaprovação se não houvesse intervindo uma segunda instância revolucionária: 

a aceitação de Aristóteles como o mestre do método teológico e científico
336

. 

 

Seu pensamento ético é profundamente marcante, dinâmico, aberto e positivo, porém foi um 

pouco esquecido no todo da história da moral. Pretendemos aqui revisitar alguns aspectos 

originais e sua atualidade, como proposta aberta ao sujeito contemporâneo. 

Uma característica inicial de seu pensamento ético é sua visão positiva da natureza humana 

com uma independência “natural” frente ao Deus Criador, tendo sua plenitude no retorno a Deus. 

É o que nos diz Vereecke: 

A moral de Santo Tomás é essencialmente teológica e inscreve-se no tema do 

exitus e reditus. A moral, que tem o ponto de partida em Deus e na criação, 

encontra nesta verdade toda sua consistência. As coisas criadas têm sua natureza 

própria, que não se define unicamente com referência a Deus. Santo Tomás 

valoriza a realidade dos seres criados e especialmente da natureza humana. A 

sua moral consiste essencialmente na volta do homem a Deus, isto é, na visão 

beatífica, sem negar a felicidade imperfeita que o homem pode alcançar neste 

mundo
337

. 

 

Esta visão antropológica positiva revitalizou e influenciou a teologia do Vaticano II que 

integrou harmoniosamente a criação na obra da redenção, valorizando a história e salvação em 

sua integralidade, unidade e dinamicidade, sendo desenvolvido tematicamente na primeira parte 

da Constituição Gaudium et Spes
338

. 

A partir desta visão essencialmente valorativa da natureza humana é possível também dizer 

que brota uma espiritualidade unificadora, expressão da distinção que Santo Tomás fez entre o 
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que pertence à ordem estrutural da natureza das coisas do que depende da livre gratuidade do 

dom divino. Sobre este alcance espiritual, diz-nos Torrel que, 

Em nenhum lugar Tomás representa o homem ou o mundo de maneira idealista, 

como se o homem tivesse apenas uma vida do espírito e como se o mundo 

representasse apenas uma matéria sem nenhuma relação com ele. Ele os vê 

sempre em suas relações mútuas, tais como Deus os fez, com uma natureza que 

o pecado não pode destruir e que a graça pode retomar sem aboli-la. Em 

contrapartida, a apreciação exata desses dados naturais condiciona também a 

idéia que se faz de Deus: nossa maneira de conceber a criatura tem repercussões 

em nossa concepção do Criador. Isso também traz conseqüências no domínio da 

vida espiritual
339

. 

 

Podemos dizer que desta antropologia, espiritualidade realista e profundamente integrada e 

harmoniosa brota uma concepção ética aberta, porém complexa como é o ser humano. Sua visão 

de ética das virtudes, prudência e consciência seguem essa sua trilha antropológica e espiritual.  

Como atesta Orduña, Santo Tomás optou por uma ética das virtudes em detrimento de uma 

moral do dever ou dos preceitos. Nas virtudes, Tomás encontra o espaço e condição para a busca 

da santidade pelo dinamismo e esforço humano direcionado pelas virtudes; diz ele que, 

Nesse contexto tão fortemente antropológico-teológico, Santo Tomás não 

analisa e avalia as múltiplas atividades humanas segundo o esquema dos 

preceitos, mas sim segundo o esquema das virtudes teologias e cardeais. Esse 

esquema ressalta muito mais os fatores antropológicos da conduta humana e as 

possibilidades ou potencialidades da „vida segundo o Espírito‟; nele, os 

preceitos se apresentam em função das virtudes, especialmente da caridade, cujo 

objeto é Deus em sua vida íntima
340

. 

 

Uma vida de virtudes leva em conta a dimensão racional. Esta fornece à natureza humana os 

suplementos necessários para que o sujeito ético, conhecedor e consciente de sua vida, possa se 

direcionar ao bem e à virtude. A vida segundo o espírito ou a presença do Espírito na consciência 

humana é a luz e força que permite ao sujeito realizar sua vocação.  

Neste sentido a virtude da prudência tem uma função profundamente importante na vida 

ética do sujeito; ela quer conduzir este a uma vida de virtude e de discernimento, capacitando 

racionalmente e concretamente para a correta escolha e decisão. Ela é o eixo da vida moral que 

possibilita à consciência ter luzes para o agir. Diz Flecha Andrés que, 

Segundo Santo Tomás, a prudência pertence diretamente à faculdade 

cognoscitiva, ou ao entendimento prático. Trata-se de uma virtude especial, pois 

„cabe a ela aplicar a reta razão nas obras, o que se realiza sem a retificação da 

vontade‟ (2-2,47,4). Não se cabe impor o fim às virtudes morais, mas apenas 

dispor dos meios racionais para o alcançar (2-2,47,6-7)
341

. 
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A prudência assume na realidade o caráter de uma nova sabedoria. Quer nos aproximar de 

Deus a partir de nossas próprias potencialidades. Ela possibilita a tomada de consciência em 

todas as suas dimensões. Para Vereecke, toda a vida ética do sujeito brota da iniciativa humana 

respaldada pela ação e força do Espírito de Deus. Diz-nos que, 

Santo Tomás articula sua moral sobre as virtudes teologias (fé, esperança e 

caridade) e as virtudes cardeais (fortaleza, temperança e justiça), entre as quais a 

prudência é a chave de sustentação. Sem dúvida ele faz seus numerosos 

elementos aristotélicos, mas transforma-os, porque as virtudes são vivificadas 

pelos dons do Espírito de Deus. Em Santo Tomás a moral encontra o caminho 

necessário unicamente em Cristo, na Igreja e nos Sacramentos, com os quais o 

cristão pode chegar à felicidade eterna
342

. 

 

A consciência, segundo Santo Tomás, iluminada por uma vida de virtudes e pela prudência, 

de modo particular, dá o acesso à aplicação da ciência a qualquer coisa. Sua concepção de 

consciência enquanto sindérese, isto é, consciência originária, inata e sintética percepção dos 

valores morais da existência cristã, e, conscientia, como um ato que aplica a intuição unitária e 

dinâmica aos casos e às ações concretas, são a base sólida para integração entre virtudes, 

prudência e consciência
343

.  

Portanto, revisitando Santo Tomás hoje, queremos inspirados nele, buscar eivar nossa 

concepção de ética das virtudes com originalidade e realismo humano, na tentativa de superar os 

reducionismos morais – moralismo e imoralismos – em que vivemos. Sua visão de virtudes, 

prudência e consciência, atrelada a uma antropologia e espiritualidade encarnadas, favorece ao 

sujeito pós-moderno contemporâneo a busca de sentido e res-significação em meio às plurais 

éticas oferecidas. 

 

2.3. Consciência, valores e virtude: princípio do juízo moral 

 

A consciência moral e os valores se relacionam na medida em que estão relacionadas com a 

virtude. Esta quer salvaguardar os valores e a consciência do sujeito. Se compreendermos os 

valores para além da estrita normatividade, diremos que estes formam a consciência do sujeito e 

podem assumir o papel de virtude. 

Sobre essa relação de valor como virtude que auxilia a consciência do sujeito em sua busca 

de realização, diz-nos Junges: 

Valores são atitudes valorativas ou virtudes, uma qualidade real do querer 

humano, uma qualificação do agir que depende da intencionalidade humana. 

Valores são, por exemplo, a justiça, a solidariedade, a responsabilidade, a 

fidelidade, a sinceridade, etc. Não existem independentemente da práxis 

humana: são sempre uma qualidade do agir. Enquanto objetivado ou 
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hipostasiado, o valor é aquilo em cuja base o homem orienta o seu 

comportamento moral (sentimento, convicção, mentalidade, ação). Os valores 

têm caráter normativo e interpelativo enquanto motivações, mas não são 

normas
344

. 

 

Partindo deste princípio de que os valores são virtudes, no sentido de ser elementos 

formadores da consciência do sujeito, podemos dizer que nesta síntese e relação surge a virtude 

como dimensão estruturante do sujeito autônomo e ético. As virtudes, internalizadas pelo sujeito, 

o qualificam e o habilitam a viver esses valores por ele assimilados.  

Deste tripé – consciência, valores e virtude – emana o juízo de valor. É o sujeito ético quem 

elabora seu juízo moral fruto do seu esforço de vivência ética. Buscando o que é bom para sua 

vida, o juízo moral surge como sendo a busca que o sujeito faz de sua interiorização e percepção 

dos valores, mediado pela consciência e as virtudes. 

Diz Bastianel, relacionando a autonomia e teonomia presentes no sujeito ético: 

Enquanto a consciência cristã é „moral‟, sua sinceridade exprime-se na procura 

do que é objetivamente bom. Isso exige apreciação correta dos valores que 

somos solicitados a realizar e a correta avaliação comparativa deles, para poder 

reconhecer sua hierarquia e sua urgência, em vista de juízo correto. A este juízo, 

ainda, será vinculada a consciência de escolha, expressão da responsabilidade 

pessoal livre. Neste processo de decisão está sempre em ato o conhecimento 

moral mediado pelo ethos e pela ética do ambiente. Mas a consciência do 

indivíduo chega ao conhecimento moral „próprio‟ que, sem dúvida, é fruto da 

primeira, porém, enquanto ela é interiorizada pela percepção e assunção pessoal 

dos valores, de forma que nunca seja completamente redutível ao conhecimento 

recebido dos outros
345

. 

 

Percebemos que o juízo moral do sujeito ético tem como base a objetividade do valor moral 

por ele interiorizado. Não é um juízo fruto de algo imposto e alheio a sua vontade, mas fruto 

deste seu processo de consciência eivado por uma vida de virtudes. Este juízo é o 

reconhecimento prudente do valor do bem e da verdade para todos.  

O sujeito pós-moderno não aceita a transmissão impositiva de valores sem que se leve em 

conta esse complexo dinamismo moral de sua consciência que depende das virtudes e dos 

valores. Portanto, no mundo da pluralidade ética, o sujeito não aceita imposições morais ou 

valorativas sem este processo lento de interiorização.  

O problema ético de fundo, portanto, está muito mais na comunicação de valores e sua 

explicitação, que na sua formulação. Sobre esta questão paradigmática e fundamental, Van der 

Ven nos esclarece e nos ilumina, dizendo que, 

A força de valia dos valores e das normas, [...] não está na tradição nem na 

autonomia, mas na razão crítico-comunicativa. Isto se dá à ética um lugar 
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central dentro da comunicação dos valores. Ela orienta a reflexão científica não 

à pergunta sobre quais valores e normas se procura alcançar – isto é objeto das 

ciências empíricas – mas sobre quais valores e normas são alcançáveis
346

. 

 

A problemática que se coloca na pós-modernidade gira em torno do sujeito que elabora seu 

juízo moral frente aos plurais ingredientes éticos convincentes e sedutores. Sua consciência, 

instância última do agir ético, em ligação com os valores e as virtudes, possibilita reagir e se 

propor a um „dever ser‟ que o integre e o conduza a plenitude.  

Seu juízo moral, esclarecido pelo esforço pessoal e aberto ao bem e à verdade, enraíza-se na 

percepção dos valores, vivenciados por virtudes que o dignifiquem. Neste clima de 

conscientização, brota a responsabilidade enquanto engajamento concreto e esforço por atingir o 

fim de sua ação.  

Este engajamento responsável, por outro lado, não exclui a tensão existente entre o fim 

almejado pelo sujeito em seu juízo e a condição atual do sujeito. Segundo Vidal, esse juízo em 

constante tensão, o habilita também a vivenciar em sua consciência a prudência e o 

discernimento moral. Diz ele que, 

Todo julgamento moral é um julgamento prudente. Enquanto prudente, o 

discernimento moral procura integrar o ideal absoluto representado pelo fim 

bom com a imperfeição existente na realidade dos meios empregados. O 

julgamento moral se situa dentro da tensão que existe entre a utopia e as 

estratégias
347

. 

 

Portanto, o princípio do juízo moral no sujeito, está em íntima relação com os valores, as 

virtudes e a sua consciência. Na pós-modernidade convém resgatar a importância do dinamismo 

experiencial prudente. O sujeito quer, por ele mesmo, reconhecer e fazer o caminho de 

reconhecimento dos valores, porém desde que se proponha a ampliar seus horizontes e valores 

maiores que ele, superando o individualismo e o imediatismo. As virtudes, dirigidas pela 

prudência, potencializam suas capacidades fazendo ver que os valores podem ser interiorizados e 

vivenciados com responsabilidade e discernimento. 

 

2.4. O sujeito ético em busca de realização: a santidade pelas virtudes 

 

As virtudes exprimem o vigor de uma vida de abertura que alicerça a pessoa. São como que 

um dom que nos atravessa por inteiro. O sujeito ético encontra nas virtudes um caminho de 

realização por meio da formação de sua consciência. Podemos dizer que as virtudes querem levar 

o sujeito a estar sempre a caminho, buscando sempre ser virtuoso na sua integralidade com 

autenticidade de vida. Sobre isso nos diz Agostini, 
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As virtudes são o apoio necessário para o ser humano perseverar e progredir no 

caminho escolhido e nele se realizar o mais plenamente possível. Elas evocam a 

força interior que faz a unidade de todo o nosso ser. Trata-se do ser virtuoso; ele 

aponta para o que é resultado de uma decisão voluntária e firme, que cria raízes 

profundas no ser humano, determina todo o seu modo de ser e sua busca lúcida 

e responsável de objetivos claros. Cria hábitos, que não podem ser confundidos 

apenas com a repetição pura e simples de atos
348

. 

 

O sujeito está sempre em busca de realização quando se abre a sua dimensão de abertura que 

lhe é conatural. A ética cristã, nesse seu universo, não é senão a resposta comprometida do 

cristão ao chamamento de Deus para viver as relações. As virtudes capacitam-no a manter um 

nível de relação proporcional ao seu caminho de realização.  

A santidade se dá nesse caminho dinâmico e contínuo de realização e de percepção de si e 

dos outros. Ao mesmo tempo em que sentimos o chamado da santidade, aperfeiçoamo-lo e o 

plenificamos com uma vida de virtudes.  

A vida de santidade não é a mera aplicação da lei ou conformação da consciência a algo 

exterior ao indivíduo, mas brota dele e do discernimento da vontade de Deus por uma vida 

virtuosa. A santidade e a realização do sujeito se encontram intimamente ligada às virtudes 

internalizadas por ele. É o que nos diz Moser e Leers, 

A aprendizagem de uma vida virtuosa não é para os cristãos um processo 

simples de fora para dentro. Em última análise, processa-se de dentro para fora, 

da virtude de Deus que opera nos cristãos, nas pessoas de boa vontade, para 

formar sua maneira de pensar, decidir, agir no mundo e comunicar-se com 

outros. A pedagogia cristã conhece métodos e técnicas de aprendizagem e 

treinamento das virtudes, mas é Cristo que é a videira e garante a seiva, e é o 

Espírito Santo que ajuda a fraqueza humana e nos transforma, pela sua ação, 

numa imagem espelhada da glória de Deus
349

. 

 

O caminho de santidade é algo pessoal embora possa se dar em comunidade e no confronto 

com os outros. Não é possível sem o mínimo de características e virtudes que o indivíduo cultiva 

diariamente na relação com o Cristo
350

.  

A santidade tem sua dimensão ética na medida em que engloba o todo da vida do sujeito, 

além de ser a expressão de sua busca e auto-realização. É a inteireza do sujeito ético que está em 

jogo. Percebemos, por outro lado, que este sujeito, na esperança de sua realização e imerso numa 

proposta de vida virtuosa, está desafiado por três primados pós-modernos que o impedem de 

formar-se nas virtudes. Vanzan nos apresenta esses três primados pós-modernos como desafios 

ao sujeito ético em sua realização pela santidade das virtudes. São eles: 
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1. Primado do ter (coisas) sobre o ser (pessoa), com o advento de uma 

sociedade em que de facto vige o circuito do produzir para consumir e vice-

versa, enquanto de jure é pacífico o slogan „consumo, ergo sum‟; 2. Primado da 

técnica sobre a ética, de modo que o que é tecnologicamente factível torna-se, 

por isso mesmo, também lícito, como se vê na hodierna querelle sobre as 

manipulações genéticas (onde os últimos „cientistas humanistas‟) defendem os 

„limites‟ da natureza contra os „aprendizes de feiticeiro‟). 3. Primado da 

subjetivização, tanto no nível da verdade (considerada inevitavelmente relativa) 

e dos valores (prevalecendo a chamada ética das necessidades), quanto no das 

fidelidades (cada vez mais curtas) e no da religiosidade (cada vez mais vaga)
351

. 

 

Ao mesmo tempo em que o sujeito só se realiza mediante uma vida integrada e harmonizada 

pelas virtudes, também, precisa superar esses três grandes desafios pós-modernos impactantes e 

expressão da mentalidade contemporânea fragmentada e sem rumos éticos claros. 

Encontra-se o sujeito em busca de realização e em meio a esta mentalidade. Sua consciência, 

ou seja, seu todo, enquanto expressão e sede da moralidade, sente as repercussões deste impacto. 

Queremos enfatizar, diante deste quadro, a importância da consciência do sujeito ético, 

vinculadora de uma vida de virtudes.  

Vidal nos ajuda a perceber que, mesmo diante destes primados, a consciência do sujeito, 

eivada pelas virtudes, precisa ser resgatada em seu caráter totalizante, pois é a própria pessoa 

enquanto dinamismo para a plenitude de seu ser. Diz ele que, 

A consciência moral é a própria pessoa enquanto esta se esclarece em relação a 

si mesma (aspecto de auto-iluminação), em relação aos demais (aspecto de 

reciprocidade) e em relação com o universo da realidade (aspecto valorativo). 

Para o crente a consciência é, além do mais, a claridade da pessoa em referência 

a Deus. O ser humano é a imagem de Deus e, como tal, é capaz de ler a vontade 

do Criador na ordem da criação
352

. 

 

Portanto, podemos dizer que o sujeito ético está em constante busca de realização, pois seu 

ser é para a realização e plenitude. As virtudes apresentam-se a ele como um caminho de 

autêntica interiorização mediante o qual ele construirá sua vida, fazendo suas escolhas e 

palmilhando, assim, uma vida de santidade pelas virtudes. É sua consciência moral, sede e 

totalidade de seu ser, sofrendo os impactos externos, que o ajudará a se manter fiel em seu 

projeto ético.   
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3. Consciência moral e pós-modernidade: discernir, decidir e viver à luz de uma ética das 

virtudes hoje 

 

Estamos mergulhados em meio a uma mudança de época na história da civilização. Todos os 

fundamentos tidos como intocáveis são colocados em questionamento; somos convidados a um 

repensar. A consciência moral do sujeito está nessa trama de abalos e questionamentos. A pós-

modernidade com suas aspirações imergem na cultura contemporânea colando em xeque valores 

e virtudes éticas. Repensar o ser humano na pós-modernidade é uma urgência para sua própria 

sobrevivência e futuro da humanidade. 

Consideramos a consciência moral do sujeito como a mediação subjetiva da moralidade; 

partimos do princípio de que esta não cria a realidade e o bem moral, mas exerce a função entre a 

realidade objetiva e a atuação da pessoa.  

A pós-modernidade trás elementos que podem auxiliar o indivíduo a criar vínculos efetivos 

e convincentes com o bem moral; enfatizamos a importância de um repensar a ética das virtudes 

para este sujeito ávido de autenticidade. Sua consciência, em diálogo e imersa na pós-

modernidade, é o local onde vive e remodela sua vida, criando o ethos e suas relações: consigo, 

com o outro e o Outro. 

Queremos, portanto, em meio a esse paradigma novo e desafiante, traçar o rumo dessa 

dissertação, mediante três referências: primeiro, apresentar a necessidade de pensar a prática das 

virtudes e a consciência como um aprendizado contínuo do sujeito para sua plena realização; 

segundo, mostrar a importância da graça, isto é, da vida no Espírito para a formação da 

consciência moral, mediante das três virtudes teologais: fé, esperança e caridade; terceiro, 

enfatizar as virtudes humanas como condição perene e oportuna para educar o humano a partir 

das quatro cardeais: prudência ou sabedoria prática, justiça, fortaleza e temperança. 

 

3.1. O agir virtuoso e a consciência moral: um aprendizado contínuo 

 

O ser humano é um ser aberto, implicado e comprometido em todas as dimensões de sua 

vida: econômica, política, cultural, jurídica, relacional, ética, religiosa, biológica, cultural, etc. 

Carrega em si um todo que vivencia, mas que muitas vezes só consegue entreter partes de si no 

cotidiano. Sua consciência é formada a partir desses fragmentos que se unem no seu todo. 

As virtudes exigem o apreço da consciência, isto é, um processo de personalização. Requer a 

constante prática para gerar um contínuo aprendizado; ela amadurece lentamente no ser da 

pessoa envolvida e amadurecida. É o que nos diz Mongillo: 

Agir virtuosamente é crescer em verdade, progredir no caminho da 

conscientização, explicar e atualizar o consentimento dado ao projeto que 

inspira a própria história e a articula com a de todos, na fidelidade à vocação de 
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crescerem juntos no mundo, projetados para o ainda não da história, orientados 

para o bem de todos e de todos em Deus. O agir virtuoso se realiza dentro deste 

contexto, tende a fortalecê-lo e se qualifica quando a atenção da pessoa, 

havendo interiorizado o dinamismo do agir, pode abrir-se livremente à 

intensidade e à verdade da comunicação
353

. 

 

A consciência exerce o importante papel de integrar as virtudes no todo da personalidade do 

sujeito aberto a Deus e aos irmãos. Mais que integração pessoal, a consciência do sujeito é a que 

faz a relação intersubjetiva com o outro, rompendo a relação de mera objetividade, e, instaura a 

relação dialógica com o outro eu. Diz Junges que, 

A consciência precisa passar pelo reconhecimento de outra consciência de si 

para que ela se conheça no seu ser-para-o-outro. Cada uma das consciências se 

reconhecem como consciência de si. O sujeito é reconhecido como sujeito, 

quando reconhece o outro como sujeito. Trata-se da dialética da alteridade ou da 

relação essencial e constitutiva do sujeito, situado e finito, com o outro, 

implicando necessariamente a passagem do outro-objeto ao outro-sujeito e 

instaurando a reciprocidade
354

. 

 

O ser humano e sua consciência formada pelas virtudes pode, por meio disso, experimentar 

a capacidade de se auto-dirigir, apesar de suas constantes limitações, quedas e determinismos 

parciais. Vive em um aprendizado contínuo, moldando sua consciência por meio de um agir 

virtuoso. Tem consciência de que pode orientar sua existência, dotando-a de um estilo peculiar e 

característico
355

. 

Sua consciência em contínuo processo de formação por meio de um agir virtuoso quer 

atingir a liberdade, fundamento do ser humano em busca de plenitude. O sujeito é chamado a ser 

livre em Cristo, e nele, ser libertador. O agir virtuoso quer levar o sujeito à liberdade e à 

consciência responsável e livre. É a liberdade concreta; este aprendizado contínuo de um agir 

virtuoso, que conduz à liberdade, permeia a consciência do sujeito ético; exige deste um 

comprometimento e empenho com relação aos outros. Diz Piana que, 

A liberdade do cristão é uma liberdade que tem que libertar. O cristão é 

fundamentalmente livre em Cristo; mas deve desenvolver o dom de Deus pelo 

esforço constante de libertação de si mesmo e dos outros. A vida moral é, pois, 

compromisso de libertação, laborioso e constante
356

. 

 

Na liberdade e opção fundamental do sujeito ético convergem a vivência de sua consciência 

moral e das virtudes enquanto dinamismo de vida. Este dinamismo se dá mediante a 

responsabilidade do sujeito, pois sem ela não há vida moral e nem consciência. Segundo Vidal, 
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neste sentido, é impensável a responsabilidade da pessoa sem as implicações morais; para ele, 

ser livre e agir moralmente são a mesma realidade
357

. 

Portanto, o agir virtuoso forma a consciência num contínuo aprendizado. O sujeito ético é o 

primeiro responsável por esse complexo processo de confrontos e relações. Este se dá ao longo 

de toda a vida. Assim como a construção da pessoa é aberta e contínua, também, a interiorização 

das virtudes pela consciência é contínua, aberta e complexa. O agir virtuoso, fruto do 

reconhecimento dos valores presente nas virtudes pelo sujeito ético, é integrado e interiorizado 

por este em sua consciência. Este trajeto é um grande desafio ao ser humano pós-moderno que 

anseia pelo sentido de totalidade e integralidade.  

 

3.2. Abertos ao vigor que vem do Espírito: formar a consciência moral na pós-modernidade 

 

O ser humano é aberto por excelência; está continuamente à busca de sentido para dar 

sentidos e res-significar sua vida e tudo em sua volta. O ser humano pós-moderno se coloca 

também como ser aberto em busca de sentido revigorador para seu ser fragmentado e 

ensimesmado. Embora esteja imerso em uma crise de identidade, seu ser o convoca a ir além de 

si mesmo. Sua pulsão de vida o exige vitalidade. Sua abertura ao sentido, isto é, à 

transcendência, dá lhe vigor. Está aberto ao vigor que vem do Espírito. De seu ser emana a 

necessidade em se formar e progredir para a perfeição dentro de um processo de aprendizado. 

Sua consciência moral o impele a se construir na unidade, mesmo que a situação atual o divida. 

Queremos aqui apresentar as conhecidas e clássicas virtudes teologais segundo uma 

antropologia integrante e humanizadora do ser humano. As três virtudes, fé, esperança e 

caridade, mais que fórmulas ou preceitos externos ao sujeito, são chamas internas que ajudam a 

pessoa a descobrir o sentido da vida e de todas as coisas, à luz da transcendência, isto é, de Deus. 

Elas abrem as possibilidades humanas por gerarem sentidos; tracejado pela própria pessoa faz 

seu itinerário existencial e ético. 

 

3.2.1. Fé: consciência voltada para o essencial 

 

A pessoa, em uma sociedade que está perdendo o verdadeiro sentido da entrega e confiança, 

é chamada a dar um testemunho corajoso que caminha contra a correnteza. O indivíduo pós-

moderno, aberto ao mistério, porém, fragmentado e confuso, perdeu a segurança interior que o 

leva a dar passos além de si mesmo.  
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Queremos aqui apresentar a virtude teologal da fé a partir da estrutura antropológica (ser 

humano enquanto ser de fé) e da incidência ética hoje para a formação da consciência moral, que 

leve em conta a estrutura humana deste indivíduo pós-moderno que está em busca de um pleno 

sentido. 

O ser humano é um ser de sentido que busca a verdade e o bem. Uma primeira noção de fé, 

inerente ao sujeito ético, é a que está entranhada em seu próprio ser. Como ser de abertura e de 

sentido, afirma sua fé humana quando acredita em um ideal que vai além de si. É o que nos diz 

Junges, 

Abrindo-se ao mundo, aos outros e ao absoluto, o ser humano encontra o 

sentido para aquilo que faz, para a sua convivência social e para si mesmo como 

ser que se autoconstitui nessas relações, levando o seu dado à expressão. O 

sentido revela-se no próprio itinerário existencial de apropriar-se da sua 

natureza como sujeito. O significado do itinerário é tornar-se pessoa através do 

seu agir
358

. 

 

Neste sentido de busca de si nos outros o ser humano se afirma e organiza sua vida moral. A 

fé é a crença em si na medida em que ela orienta a pessoa para uma verdade que se dá em um 

valor. Entregar-se a uma verdade com sentido e desejo de pertença se caracteriza por ser uma 

atitude de fé própria do ser humano. Esta estrutura antropológica, formadora da consciência do 

sujeito, o conduz a ter atitudes e escolhas responsáveis, já que parte de suas motivações mais 

profundas. 

A fé é a virtude da entrega do sujeito, fruto de uma consciência moral amadurecida, 

responsável e vigorosa, aberta ao vigor do Espírito. O sujeito amadurecido se posiciona entre o 

“real” e o “ideal”, criando alicerces seguros que o conduzam ao sentido de sua vida. Sobre essa 

visão de fé, Flecha Andrés nos ajuda a compreendê-la como entrega; diz ele que, 

Essa entrega do „eu‟ pessoal supõe um alto grau de autoconsciência, de 

autodomínio e de autoconfiança. Consequentemente, a crença diz respeito 

sempre, de uma forma ou de outra, ao „eu real‟, em sua situação concreta, mas 

diz sempre relação ao „eu ideal‟. É este percebido como prospectivo e 

orientador para o eu real. Assim, crer é projetar-se no futuro. Crer é auto-

transcender-se no tempo. Cremos naquilo que nos parece que necessariamente 

há de ser integrado em nossa bagagem de conhecimentos e de afetos para que 

possamos ser na realidade esse ser a que aspiramos ser para poder „ser‟ de 

verdade
359

. 

 

Podemos dizer que a fé, isto é, o ato de crer, é um sentido de totalidade e entrega que brota 

do sujeito como modo pessoal e ético de afirmar sua própria realidade. Sua consciência moral é a 
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norteadora desse projeto de abertura. O ser humano está aberto à transcendência. Essa sua 

abertura coincide com a contínua graça de Deus no coração das pessoas.  

A fé humana entranhada em si está em busca de algo, de um sentido que vai além de si 

mesmo. Sua atitude de abertura gera docilidade e dependência com seu Criador. Este ser não é o 

centro de si mesmo; só se completa e se preenche quando se abre à graça de Deus.  

Para Mongillo não há oposição entre a estrutura do ser humano e a gratuidade divina; pelo 

contrário, há uma interdependência e busca de completude. O crente pós-moderno num mundo 

fragmentado é chamado a testemunhar em sua consciência a dependência e o sentido do mistério 

de Deus em sua vida quando é livre e busca sua inteireza; portanto, para ele, somente com a 

iniciativa do sujeito é possível perceber a fé e vivenciá-la, pois ela, 

É a atitude livre, dócil e inteligente de quem se abandona inteiramente, 

abandona seu próprio eu humano, com confiança, a Deus; oferece-lhe, como 

homenagem, a inteligência e a afetividade disponíveis à escuta de quem a ele se 

revela; aceita livremente o que de fato lhe revela. Confiança em Deus, 

docilidade a ele, assentimento explícito a tudo o que diz estruturam, com nexo 

articulado, a atitude que qualifica o caminho, o itinerário do crente rumo a 

Deus
360

. 

 

O sujeito ético é chamado dentro de si mesmo a se lançar para além de si. Se este ser 

humano não se abrir à graça, viverá procurando a luz, pois não saberá onde encontrá-la entre as 

trevas e as sombras da morte da realidade. A fé ajuda-o a descobrir um sentido para sua vida, 

fazendo gerar autenticidade ética. 

A fé enquanto dimensão antropológica não aniquila sua dimensão sobrenatural e teológica, 

antes é levada à perfeição quando é vista como dom da graça, pois sem o toque de Deus, o 

coração não se abre e a inteligência não percebe a iniciativa divina. É sempre um convite de 

Deus ao homem. É o que nos afirma Fanzaga: 

No evento da fé Deus manifesta-se ao homem comunicando-lhe a sua luz e o 

seu amor e, ao mesmo tempo, o homem é chamado a responder, abrindo a sua 

mente e o seu coração. A fé é, portanto, um encontro entre Deus e o homem, no 

qual a iniciativa é divina, mas a resposta é humana
361

. 

 

Esta necessidade de unir e averiguar a relação entre as condições próprias do ser humano 

(virtudes cardeais), com sua dimensão de abertura e direcionamento à transcendência, já foi 

analisado e integrado por Santo Tomás ao tratar das virtudes infusas e, de modo particular, da fé. 

Esta abertura original e ontológica do ser humano não fica apenas em si; ele sempre quer algo a 

mais. Este a mais encontra resposta na virtude teologal da fé.  
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O sujeito pós-moderno acostumou-se a ficar ensimesmado e secularizado
362

, buscando 

segurança e confiança na sua própria experiência pessoal, perdendo as dimensões mais amplas 

da vida e de sua fé. Além desse dado de cunho pessoal, também se soma o da sociedade que cada 

vez mais gira em torno do mercado, este se impondo em todos os níveis da vida das pessoas
363

. 

A virtude teologal da fé passa a ser um grande desafio ético a ser vivenciada pelo sujeito 

pós-moderno. Para Junges, a fé é a adesão e resposta contínua que o sujeito crente faz em sua 

vida; diz ele, 

[...] pode-se entender também a fé como atitude daqueles que aderem a Ele ou 

como força pela qual a pessoa se torna fiel. Como fruto do dado recebido em 

Cristo, cria-se pela graça a atitude correspondente ao convite. A fé, sendo uma 

virtude teologal, é fundamentalmente receptividade e, enquanto tal, suscita 

espontaneidade no fiel que adere a Cristo. A adesão de fé a Cristo, como 

mediador salvífico, torna-se uma atitude ética infundida pela graça que facilita e 

habilita a responder aos apelos [...]
364

. 

 

Portanto, podemos dizer que a fé é a virtude teologal que leva o ser humano a se abrir ao 

vigor que vem do Espírito, isto é, ao essencial, quando este é um ser efetivamente aberto à graça 

que vem do alto, mas que está predisposta em seu interior. É a virtude que o leva a revisitar seu 

itinerário ético com o sentido sobrenatural. A fé quer remodelar a consciência moral do sujeito 

perdido em si mesmo. A consciência, por outro lado, limitada pela configuração antropológica e 

ética do sujeito, encontra na fé o sentido último e totalizante da vida da pessoa. 

 

3.2.2. Esperança: consciência construindo a ética no cotidiano 

 

O ser humano, hoje mais do que nunca, é um ser em tensão, que vive o seu cotidiano imerso 

em plurais e complexas situações. Ora foge para o passado em busca de explicações, ora corre 

para o futuro; sente-se perdido, porém está em busca de algum desejo que o perturba e o impele a 

viver, mesmo confusamente. Percebemos que o sujeito carece de esperança. O contato constante 

com seus fracassos que derivam das tensões com sua finitude, sua relatividade, sua vida 

passageira, e, o desejo pelo infinito e o eterno, o impulsiona a procurar caminhos e um modo de 

viver para preencher de sentido.  

Queremos aqui, brevemente, percorrer a presente situação frente à virtude da esperança e 

sua proposta ética na atual mentalidade. Mais que propostas, apenas desejamos fazer uma 

reflexão acerca de sua implicação na consciência moral e pensar na possibilidade de uma 

autêntica ética da esperança ao sujeito pós-moderno. 
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Vivemos um momento, na história da humanidade, em que a esperança em seu sentido 

humano-histórico, se tornou uma virtude apagada ou quase esquecida. Os ideais históricos e as 

grandes utopias levaram gerações à monotonia e perda de referências. Estes ideais não efetivados 

não destruíram as chamas mais profundas do ser humano. O sujeito vive essa tensão angustiante 

entre “ser esperançosa” e o “não ser esperançosa”. É o que nos diz Flecha Andrés, ao dizer que a, 

A esperança é um elemento que pertence com todo direito à estrutura mesma da 

vida e à dinâmica do espírito humano. Quando a pessoa vive esperançosa, 

afirma-se a si mesma e afirma o valor da realidade. Quando a esperança se 

destrói, as respostas da pessoa podem variar segundo os tempos, o espaço e a 

cultura que a sustenta
365

. 

 

Antropologicamente a esperança pode ser tida como o desejo humano que move o ser 

humano a realizar seus projetos e percepções que o conduzem a viver e pontuar sua existência. 

Antes de analisá-la enquanto virtude ética convém apresentá-la como sutil presença pulsante no 

coração humano; para isso, Fanzaga diz que, 

Como afirmava de maneira muito aguda Santo Agostinho, não existe ser 

humano no mundo que não busque a felicidade. Todos a desejam e tudo o que 

fazem é movido pela mola secreta de evitar o que desagrada e de conseguir o 

que agrada. Esse desejo, profundamente radicado no nosso ser, faz com que a 

vida seja constantemente projetada para o futuro, na busca sempre renovada da 

própria realização. O olhar para o futuro é uma dimensão fundamental da 

existência, não menos importante que a recordação do passado. O instante 

presente é o acúmulo das experiências positivas ou negativas que temos vivido 

e, ao mesmo tempo, das expectativas e das esperanças que continuamente se 

renovam
366

. 

 

Podemos dizer que o ser humano, mesmo vivendo nessa tensão interior, é habitado por um 

desejo que o estimula a avançar na vida, procurando caminhos integradores que coincidem com a 

felicidade. A pessoa, em outras palavras, traz impresso em seu ser a marca e centelha divinas.  

Esta presença divina convive, ao mesmo tempo, com as contradições e anseios humanos 

mais profundos. Nesse seu limite e aspiração, habita a esperança, que em um plano natural “é a 

capacidade do homem de olhar para o futuro com otimismo”
367

.  

Para Mongillo, a esperança, embora brote desse ethos universal que é o ser humano, vai 

além deste; é uma virtude, pois, está ligada a um caminho a ser percorrido em um sentido de 

seguimento; diz ele que, 

A esperança teologal acha-se estreitamente ligada ao estado de caminho, é a 

prerrogativa dos que caminham; baseia-se na vida da graça, na incorporação a 

Jesus Cristo ressuscitado; qualifica todas as fases da existência e faz convergir 

                                                           
365

 FLECHA ANDRÉS, José-Roman. A esperança. In: Vida cristã, vida teologal. Para uma moral da virtude. São 

Paulo: Loyola, 2007, p. 105. 
366

 FANZAGA, Livio. As virtudes teologais. Fé, esperança, caridade. São Paulo: Ave-Maria, 2007, p. 89. 
367

  Idem, p. 90. 



142 
 

 

para a salvação pessoal, para a vida em Deus na glória e para a manifestação do 

Deus-Trindadade na parusia
368

. 

 

A vida teologal exige do sujeito cristão uma resposta radical e autêntica na vivência das 

virtudes. Aquele que quer percorrer esse caminho precisa transfigurar sua vida pela graça; 

embora a autonomia no agir ético seja do sujeito, a iniciativa teologal primeira vem de Deus, 

autor da vida. Une-se a abertura do ser humano à graça e dádiva divina. 

O ser humano aberto à esperança existente em seu ser e dócil ao vigor que vem do alto, isto 

é, do Espírito, possibilitam-no criar na consciência o terreno fértil para sua vida ética. Em sua 

consciência abrem-se possibilidades e lucidez para a verdade; diz-nos Mongillo que, 

A união com Cristo faz a pessoa descobrir possibilidades extraordinárias de 

bem, as quais a comprometem na luta contra todas as formas de fatalismo 

desresponsabilizador e de presunção anárquica; diferentes na forma e 

convergentes nos resultados, paralisam as iniciativas, desaconselham a 

fidelidade e desanimam a solicitude [...] A esperança cristã não brota da 

confiança genérica ou a vago entregar-se e abandonar-se a Deus; está enraizada 

na fé em Deus-Trindade e na promessa do redentor
369

. 

 

A esperança enquanto enraizamento perene na vida em Cristo é a fé vivenciada com os 

riscos que a história e as situações da vida apresentam à pessoa. A fé dá forma à esperança e esta 

tem sua consistência na fé
370

. A esperança durante muito tempo foi uma virtude não 

compreendida corretamente devido ao próprio desvirtuamento na vivência da fé. Esta foi 

compreendida de modo equivocado, esvaziando, portanto, o seu dinamismo ético e concreto. 

Ao sujeito pós-moderno, convém resgatar continuamente este sentido arejado e aberto de 

esperança, que o faça envolver-se em sua história de vida e seu itinerário ético. Eis uma 

constatação importante: 

A dogmatização das verdades reveladas e a consequente compreensão da fé 

como adesão a proposições reveladas reduziram a esperança à atitude diante das 

verdades sobre as últimas coisas – juízo final, céu, inferno e purgatório -, 

esvaziando-a do seu dinamismo para a vida cotidiana do cristão. A concepção 

da fé como ato de adesão à pessoa de Cristo e a visão de uma escatologia já 

presente na história, mas não plenamente realizada, possibilitaram uma 

redescoberta da esperança como atitude ética essencial para a vida cristã
371

. 

 

Moltmann também apresenta a relação e a centralidade que a fé – esperança ocupa na vida 

cristã. São compreendidas devidamente à luz de Jesus Cristo. Nele é possível visualizarmos os 

fins últimos que se iniciam no „já‟ da existência. Diz, ele, então, que, 
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Na vida cristã, [...], a fé é o prius, mas a esperança detém o primado. Sem o 

conhecimento de Cristo pela fé, a esperança se torna uma utopia que paira em 

pleno ar; sem a esperança, entretanto, a fé decai, torna-se fé pequena e 

finalmente fé morta. Por meio da fé, o ser humano entra no caminho da 

verdadeira vida, mas somente a esperança o conserva nesse caminho. Dessa 

forma, a fé em Cristo transforma a esperança em confiança e certeza; e a 

esperança torna a fé em Cristo ampla e dá-lhe vida. Crer significa transpor, com 

esperança antecipadora, os limites que foram rompidos pela ressurreição do 

crucificado
372

. 

 

Esta íntima ligação entre fé e esperança, condições antropológicas e teologais presentes no 

sujeito, possibilitam-no pela sua consciência moral, criar meios para que seu itinerário ético 

finque raízes e integre no todo de sua vida sua dimensão histórica e existencial.  

A consciência moral do sujeito imersa na história busca sentido. Embora, segundo Piazza, 

“causa uma espécie de estupor, uma sensação de falta de rumo e marginalização ver o que a 

esperança prova ao dar-se conta da distância que existe entre ela e as expectativas humanas 

comuns, na sua vida cotidiana”
373

, a esperança tem que ser colocada dentro de um horizonte 

interpessoal de valores e responsabilidades, mais que ultrapassar os limites da utopia.  

Mesmo que o homem pós-moderno tenda a negar a transcendência verticalizada com os 

valores derivados dela e priorizar a chamada transcendência horizontal, isto é, a que passa pela 

experiência e do contato, ainda habita no coração desse sujeito, a esperança que o conduz a uma 

responsabilidade ética que brota da interioridade humana. Esta deve ser cultivada e dialogada 

com a fé cristã. Piazza nos ajuda a perceber essa profunda realidade teologal da esperança no 

seio da pós-modernidade, dizendo que, 

A esperança do inesperado, que nasce do coração do mistério pascal, é um 

espaço novo de relação e de encontro entre a história e a transcendência, entre o 

divino e o humano [...] A esperança, por seu próprio estatuto, determina e 

assinala uma atitude existencial toda particular e uma conotação específica das 

escolhas que serão operadas. O homem é chamado, necessariamente, a decidir, 

a tomar posição. Ele deve colocar-se num horizonte cuja meta última pode ser 

reconhecida como um bem absoluto, como uma plenitude e uma satisfação 

geral. É exatamente esse horizonte, como uma atitude orientada segundo a 

moral, que caracteriza a esperança cristã e dá consistência definitiva [...]
374

. 

 

Portanto, a virtude teologal da esperança, arraigada na virtude humana da esperança, revela 

ao sujeito cristão e ético, a possibilidade de continuar seu caminho rumo ao futuro absoluto de 

Deus, com fé e criatividade no cotidiano, vencendo os impasses da cultura pós-moderna e 

fomentando em todos ao seu redor a esperança de que o que vivemos aqui é um reflexo do que 
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Deus nos revelará no seu todo na glória. A esperança arraigada na consciência favorece o 

desenvolvimento dos dinamismos ao colocar o ser humano em direção de seu projeto ético. 

 

3.2.3. Caridade: consciência vivendo a ternura de Deus 

 

Vivemos hoje uma crise de sentido que afeta toda a estrutura humana. Trata-se de uma crise 

profunda, séria e complexa. O ser humano, nessa mudança epocal está ficando isolado, descrente 

de tudo e caminhando com um grande vazio interior. O indivíduo, mesmo nessa situação, busca 

satisfação pessoal. Dentro dele habita uma pulsão de vida que o leva a sobreviver. Embora venha 

de um ethos que o marca, no centro de suas ações está uma busca de auto-realização, felicidade 

consumista e prazer. No fundo, o indivíduo, com suas atitudes, reflete traços da sociedade, e, ao 

mesmo tempo, afirma os valores desta, repetindo seus valores. 

As palavras amor e caridade permanecem no imaginário e delas fluem muitos sentidos 

diferenciados, segundo o critério e mentalidade atual. Segundo Flecha André, “a qualquer 

sentimento se dá hoje o nome de amor, do êxtase místico ao exercício sexual mais promíscuo e 

indiscriminado”
375

. 

Queremos aqui, partindo desta constatação, resgatar, do ponto de vista ético, o sentido 

último da caridade dentro da fé cristã, destacando sua dimensão teologal central para o sujeito 

ético pós-moderno. Sinteticamente, apresentaremos a estrutura antropológica do ato de amar e 

sua plenitude na dimensão teologal enquanto virtude que molda a vida do cristão.  

Muito se falou e se escreveu sobre o amor. Não há palavras que exprimam com coerência e 

exatidão a experiência humana de maior mistério. Podemos apenas concordar e reviver a 

profundidade do amor em nossas vidas, pois como seres humanos, nosso destino está no amor; 

sendo chamados a ele, só podemos concluir que todos os nossos atributos humanos devem estar 

à disposição do amor
376

. 

Assim como as virtudes da fé e da esperança, a caridade, ou seja, o amor, é a virtude por 

excelência que nada nesta vida pode preenchê-la ou satisfazê-la em sua plenitude. É um mistério 

que nos habita. O amor é o ponto aglutinador de toda a vida humana. Todas as nossas dimensões 

e forças interiores se voltam para essa força, isto é, para essa pulsão original e embrionária. Só 

podemos referir-nos a ela, à princípio, dizendo que é um mistério. É o que faz Lima; diz ele: 

O amor, portanto, nasce originariamente da colisão de dois mistérios. Do 

mistério da Graça, ao colidir com o mistério da natureza, pois tudo é mistério. E 

dessa colisão é que nasce essa centelha suprema da nossa existência, íntima ou 

projetada para fora, do amor como essência da vida. E, com isso, de todas as 
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nossas virtualidades, isto é, de todas as nossas virtudes, na possibilidade infinita 

de suas variantes
377

. 

 

A caridade, enquanto virtude teologal, sempre será um mistério entranhado na estrutura 

humana, impelindo todo ser a crescer e chegar à desenvoltura de todas as suas potencialidades. 

Para o sujeito ético, movido por valores e critérios, trata-se de vivenciar esse mistério e pulsão de 

vida no cotidiano, auscultando os outros e a Deus. Podemos também exprimir essa dimensão 

ética a partir da seguinte indagação: como repensar a primazia do amor na vida do sujeito, 

compreendendo-a como virtude? 

Segundo Lattuada, a categoria de lei ou preceito, devido ao seu caráter generalizador nos 

tempos atuais, é insuficiente para exprimir na vida do sujeito e do crente e as exigências da 

caridade
378

. A categoria de virtude é mais convincente, eticamente, para abordar a questão da 

caridade e do amor
379

. O amor é a moral; não há lei ou imperativo que a supere; por si só diz 

tudo. Diz Häring que “o amor é toda a moral, não no sentido de que exclua todas as outras 

virtudes, mas no sentido de que inclui a todas e lhes dá seu verdadeiro sentido e valor”
380

. 

A ética cristã tem como fundamento último a caridade. É a virtude teologal por excelência. 

Segundo Vidal, a consciência moral de todo cristão, em todos os tempos, fortaleceu-se sobre a 

virtude da caridade, exigência moral máxima (Mc 12,28-31), nela resumindo toda a lei (Rm 

13,10), e, vindo de Jesus a maior contribuição, eticamente, para a humanidade
381

. 

Para Mongillo, a caridade tem, biblicamente, seu ponto de convergência no termo ágape. 

Antes de ser exigência ética e de comportamento, a caridade em seu sentido agápico é revelação 

da adoção pela vida trinitária por meio de Jesus Cristo. Diz ele que, 

O centro e o ápice do toda a vida teologal se expressa pelo termo ágape. Em 

suas diversas formas: verbal, nominal, adjetiva, a palavra aparece mais de 

trezentas vezes no NT. Nele a palavra designa o vínculo entre o Pai e Jesus 

Cristo; entre Jesus Cristo e o Espírito; a união de homens e mulheres entre si no 

povo de Deus; o laço entre a humanidade e o mundo
382

. 

 

Na visão de Santo Tomás o amor-ágape é concebido como a virtude teologal da caridade. 

Ele a trata de modos distintos. Na linha de Harrington de Keenan, queremos apenas resgatar dois 

modos por ele tratados, concebendo-a como mãe das virtudes e como a centralidade do coração: 
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Primeiro ele chama a caridade de a „mãe‟ das virtudes, e escreve que „a caridade 

é chamada mãe porque ela concebe dentro de si outro, e aqui, faminta pelo fim 

último, ela concebe os atos das outras virtudes ao comandá-las‟. Aquino captura 

aqui a profunda função geradora da caridade como animadora de todos os atos 

sucessivos de virtude. Aquino também faz uso do „coração‟ para informar sobre 

a caridade. Assim, o mandamento do Deuteronômio 6,5 torna-se central: 

„Amáras, pois, o SENHOR teu Deus, de todo o teu coração...‟. Aquino cita esta 

passagem para afirmar nossa convocação para amar a Deus completamente, 

para argumentar que Deus é amado como fim no amor que se dedica ao 

próximo e para indicar a totalidade pela qual Deus é amado
383

. 

 

A caridade, portanto, é a forma de todas as virtudes, pois ordena os atos das outras virtudes 

ao fim último, habilitando eticamente as diferentes dimensões da pessoa humana em vista da 

auto-realização. O amor, isto é, a caridade em Santo Tomás, não é só a forma de todas as outras 

virtudes, mas o centro da ética e da espiritualidade. É o que nos diz Josaphat: 

 No centro da ética e da espiritualidade de Tomás de Aquino está esta verdade 

primeira e exaltante: existir como ser humano depende exatamente da 

capacidade de amar na perfeição do amor, da energia firme e constante que quer 

de fato a pessoa como bem e lhe quer todo bem, desdobrando-se, consagrando-

se para realizar isso. A teologia nos lembra que somos imagem de Deus. Deus é 

amor, Deus é amor puro, Deus é amor desinteressado [...]
384

. 

 

Além de ser a forma das demais virtudes, o centro da ética e espiritualidade, a caridade 

anima a pessoa em todas as suas dimensões, exercendo uma influência orientadora sobre a 

consciência e a prudência, virtude que guia a consciência e dirige as decisões pessoais e 

sociais
385

. 

O sujeito pós-moderno necessita de verdadeira integração de suas dimensões fragmentadas. 

Num mundo repleto de sinais confusos, propenso a mudar com rapidez e de forma imprevisível, 

o amor está se tornando “líquido”, pois as relações estão se tornando cada vez mais flexíveis, 

gerando níveis de insegurança sempre maiores. Dessa liquidez do amor, emerge o da vontade de 

cuidar e de preservar o objeto cuidado
386

. 

A virtude teologal da caridade quer integrar o ser humano contemporâneo na medida em que 

este se propõe a construir sua existência segundo o valor da responsabilidade e da alteridade. Sua 

abertura ao mistério de graça lhe propicia a integração de si. Sua busca por integração é uma 

atitude de fé e de esperança antropológica que se aprofunda na “teologalidade” da caridade. Deus 

atravessa todo este esforço humano. É o que nos diz Agostini, quando diz que, 
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[...] não há virtudes que sejam mera aquisição humana, porque Deus atravessa 

todo o esforço humano. Mesmo que elas necessitem do esforço humano para 

concretizar o projeto fundamental e, por isso, são chamadas de virtudes 

humanas ou morais, elas são igualmente divinas e infusas, porque a força 

(virtus) que no ser humano tudo deslancha, encaminha, sustenta e plenifica é 

Deus. Em tudo o que somos e fazemos existe uma profunda unidade, 

impregnada de Deus, que é tematizada pelas virtudes teologais
387

. 

 

As virtudes teologais da fé, esperança e a caridade, representam a centralidade da vida cristã 

e da ética. Em seus conteúdos, resumem-se tudo quanto constitui uma existência cristã e, assim, 

devem ser o fundamento do agir cristão e núcleo da ética cristã
388

.  

Portanto, as virtudes teologias continuam sendo, para o cristão e o sujeito ético 

contemporâneo, fonte de inspiração e de vigor. Nelas se convergem a tensa antropologia que 

habita o ser humano. A consciência moral do sujeito, quando formada e orientada por elas na 

docilidade e vigor do Espírito, integra o ser humano em seu todo propiciando-lhe ser criativo em 

seu itinerário ético-existencial. O humano com suas potencialidades, isto é, com as virtudes 

morais, é chamado, à luz da graça, a se educar e recriar a vida a partir de seu ethos. 

 

3.3. Educar o humano a partir de virtudes perenes e oportunas 

 

Vivemos uma transição de época cuja complexidade tem sido expressa pela expressão “crise 

ética”. A pluralidade de idéias e de comportamentos no campo ético, fruto da perda pós-moderna 

de referenciais comuns e confusão de valores deixam o ser humano confuso. Sente-se dividido e 

sem um ethos no qual fincar raízes
389

. 

A busca da felicidade é frustrada por caminhos parciais de realização, confundindo o desejo 

ontológico mais profundo com a realização de necessidades imediatas despertadas pela demanda 

midiática e econômica. O ser humano não consegue na verdade, sentir pleno, sentindo-se sempre 

pequeno e limitado em si mesmo; seus sonhos são do aqui e do agora, ocasionando um 

narcisismo, reflexo desse seu processo de depauperamento. 

Diante deste quadro, queremos aqui recuperar antigos, mas profundos ensinamentos das 

virtudes cardeais, solo e chão que cria as bases da ética. As virtudes da humanidade estão 

enraizadas na dignidade humana; querem levar à felicidade e ao itinerário de realização e 

integração do ser humano. Destacaremos, portanto, as quatro virtudes que se baseiam na 

natureza humana e que requerem sempre o exercício continuado de todas as faculdades humanas 

para serem encaminhadas na vida; são elas: prudência ou sabedoria prática; justiça; fortaleza e 
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temperança. Delas queremos apresentar as necessárias nuances ao sujeito ético contemporâneo 

bem como o confronto de éticas que o influenciam.   

 

3.3.1. Prudência ou sabedoria prática: consciência do discernimento ético fundamental 

 

O sujeito ético é sempre desafiado a formar sua consciência moral. Diante dos avanços das 

novas tecnologias e da complexidade da vida urge acompanharmos tudo com critérios e 

discernimento ético. Somos sempre desafiados a ter sabedoria e prudência em todas as situações 

teóricas e concretas que afetam nossa vida. Ninguém em sã consciência está imune desta missão.  

Hoje mais do que nunca, devido ao bombardeio de informações, imagens, idéias e plurais 

posicionamentos éticos, somos levados a nos estagnar em referências momentâneas e 

pragmáticas. A virtude cardeal da prudência ou sabedoria prática entra em cena aqui. 

Possuímos uma visão equivocada e mesquinha desta virtude. Cabe desmistificá-la para 

recuperá-la ao sujeito pós-moderno. Flecha Andrés nos apresenta uma sintética percepção dessa 

confusão em torno da prudência; diz ele: 

Mas a prudência é, muito frequentemente, uma virtude mal entendida e 

maltratada. Às vezes é concebida como a atitude típica dos covardes. Ou como 

o retraimento cauteloso dos experientes. Atribui-se essa virtude à velhice sábia 

e experiente, mas com excessiva frequência está associada ao desencanto. Na 

opinião popular, a pessoa prudente, precisamente por sê-lo, parece evitar o risco 

e conservar o ritmo e o espaço da dourada mediocridade
390

. 

 

Ao prudente se adicionam também outras categorias e características que o identificam 

como alguém que fala o que não vive ou é distante do ético. Mongillo nos relata isso, dizendo 

que, 

[...] em muitos ambientes se constata notável repugnância quando se trata 

sobretudo de aplicar a si mesmo o adjetivo prudente, ou quando alguém se 

dispõe a exercitar-se na virtude da prudência. Estes termos na mentalidade 

comum são interpretados como sinônimos de estreiteza de espírito, de cálculo 

fraudulento e interesseiro; as pessoas prudentes são concebidas como 

prisioneiras de microprojetos, inclinadas a se defenderem, a salvaguardarem 

seus interesses, suas próprias coisas, envolvidas em cálculos de probabilidade 

para estabelecer a posição triunfante que proporciona benefício
391

. 

 

Percebemos, então, uma equívoca visão acerca da virtude da prudência entre nós 

contemporâneos. Precisamos educar o nosso sentido ético da prudência para superar esses 

equívocos, e, assim, resgatar na tradição uma ética prudencial que ouse apresentar a positividade 

da vida ao sujeito pós-moderno. 
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 Convém hoje discernir entre o perene e oportuno da prudência para assim propor uma ética 

prudencial. Para Porter a prudência ou sabedoria prática, além da temperança e fortaleza, é uma 

virtude perene e oportuna, pois está relacionada à capacidade humana de perseverar numa 

atividade constante com base em princípios, ideais, planos ou metas abrangentes. A pessoa 

prudente, portanto, é capaz de manter o desempenho permanente duma atividade
392

. 

Mas o que é a virtude da prudência e como pensá-la para o ser humano contemporâneo? 

Como integrá-la e relacioná-la com a consciência moral? Estas são as grandes indagações que 

nos impelem a refletir.  

Para Mongilo um ponto de partida para definir a prudência é resgatando sua etimologia, para 

superar os maus entendidos e limitadas interpretações; diz que, 

O termo pode relacionar-se com prevideo ou provideo. Prudens poderia ser a 

contração de previdens e de providens; implicaria simultaneamente a idéia de 

perspicácia para prever as situações, sobretudo as incertas, e de habilidade e 

perspicácia para prover a maneira de enfrentá-las. [...] Prudente, segundo a 

etimologia medieval, seria o porrovidens; aquele que vê de longe, que perscruta 

o que ainda não existe, que discerne a ação que deve ser praticada para alcançar 

o fim e o imediato. Prever e prover são tarefas e responsabilidades de toda 

pessoa que consente em ser „providência para si e para os outros‟
393

. 

 

A prudência, segundo sua etimologia, está ligada ao passado (prevideo) e ao futuro 

(provideo). Quer ajudar a pessoa a agir de modo a prestar atenção ao todo de sua vida ética. 

Recordar a vida nos ajuda a amadurecer moralmente, pois só aprende a viver bem quem olhando 

as experiências do seu passado propõem a projetar-se no futuro. O passado nos marca, mas não é 

completo em si. A dimensão do futuro da prudência quer nos ajudar a detectar, isto é, a prever 

quais serão os efeitos de uma ação ou modo de viver. 

Esta dimensão temporal da prudência nos direciona ao essencial, pois apenas um ser 

racional, iluminado pela inteligência é capaz de prover e prever. A prudência, então, é uma 

virtude intelectual por excelência. Para Fanzaga, a inteligência presente na prudência possui duas 

atividades fundamentais como luzes que iluminam a vida da pessoa; afirma que, 

A prudência é uma virtude que tem como sede o nosso intelecto. A inteligência 

é o olho da alma. Ela tem duas atividades fundamentais. A primeira é conhecer 

a essência das coisas e através delas subir até Deus. Chama-se intelecto 

especulativo porque, por meio da reflexão teórica, tem como objetivo chegar à 

verdade. A segunda tem ao invés como sua finalidade própria a de considerar o 

agir humano, de modo a iluminá-la e dirigí-lo par ao caminho do bem. Esta 

atividade do intelecto chama-se „prática‟, porque se refere à nossa „práxis‟, isto 
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é, às nossas ações. A virtude da prudência é aquela luz do intelecto prático que 

lhe permite julgar retamente sobre a bondade da nossa conduta
394

. 

 

O viés intelectual e prático da prudência foi contemplado já pelos antigos gregos, e, de modo 

mais sistemático por Aristóteles. Era chamada de phronésis, tratando-se de uma virtude 

intelectual, pelo fato de relacionar-se com o verdadeiro, o conhecimento e a razão. Em 

Aristóteles, “a prudência é definida como uma disposição prática acompanhada de regra 

verdadeira concernente ao que é bom ou mau para o homem”
395

. Neste sentido mais 

embrionário, portanto, a prudência era tida como a condição que permite deliberar corretamente 

sobre o que é bom ou mau para o homem; em outras palavras, é o bom senso a serviço da boa 

vontade
396

. 

Santo Tomás, na linha aristotélica, afirma a importância da inteligência para a vivência da 

prudência, destacando que esta é a regra certa da ação, mas enfatizando que ela não é um simples 

exercício intelectual, mas de uma inteligência prática que perscruta toda a ação indicando-nos 

sua coerência com a verdade e o bem.  

A prudência é uma virtude operativa e dinâmica que visa ajudar a pessoa na aplicação dos 

princípios gerais, racionalmente conhecidos, aos casos particulares. Sobre esta visão tomasiana, 

Torrel nos narra que, 

A prudência é a virtude mais necessária à vida humana, pois viver bem consiste 

em agir bem. Ora, para agir bem é preciso não só fazer alguma coisa, mas fazê-

lo também do modo certo, ou seja, por uma escolha correta e não por impulso 

ou paixão. Como a escolha visa aos meios para se conseguir um fim, para ser 

correta exigem-se duas coisas: o fim devido (debitum finem) e os meios 

adequados a esse fim... Quanto aos meios adequados a esse fim, importa que o 

homem esteja diretamente disposto pelo habitus da razão, porque aconselhar e 

escolher que são ações relacionadas com os meios são atos da razão. É 

necessário, pois, haver na razão alguma virtude intelectual que a aperfeiçoe, 

para que proceda com acerto em relação aos meios. Essa virtude é a 

prudência, virtude portanto necessária para bem viver
397

. 

 

Percebemos que Santo Tomás sintetiza a virtude da prudência em sua dinâmica do agir para 

a verdadeira escolha, mediante a inteligência. A consciência moral ocupa um importante papel 

na relação com a prudência. Podemos dizer que ambas não devem se confundir entre si, pois são 

funções distintas na pessoa, porém podem se complementar. Enquanto que a consciência 

preocupa-se mais com as responsabilidades humanas, a prudência assinala o momento do 

discernimento e da decisão do agir concreto.  
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Podemos dizer que a consciência abre caminhos e perspectivas para a virtude da prudência 

agir e pensar no concreto. Mongillo nos explica ambas, distinguindo-as, e nos diz que, 

A consciência tem um campo de ação muito vasto. Influi na orientação da 

pessoa, nas atitudes fundamentais do crescer, esperar, amar e ser justos. Avalia 

a lógica que inspira os comportamentos; as solidariedades que efetivamente 

incidem nas decisões; o alcance e o valor das ações. [...] A consciência avivada 

deve concretizar-se no discernimento inteligente e reto das situações e na ação 

fiel, pronta, jubilosa e perseverante. Tudo isto exige retidão e habilitação 

específica da inteligência prática; é a função da prudência
398

. 

 

Portanto, a virtude da prudência, quer formar a pessoa em sua totalidade e em sua 

concretude para agir bem e de acordo com as escolhas ponderadas em sua consciência. O sujeito 

pós-moderno, vivendo em mundo a cada dia mais regulado pela ciência e técnica, pela prudência 

ou sabedoria prática, tem o chamado em sua consciência, para o verdadeiro discernimento para 

se humanizar. Este exercício prudencial é contínuo e exaustivo. Mesmo impactado pelas 

exigências de decisões imediatas, o ser humano pós-moderno, necessita pela aprendizagem 

virtuosa da prudência, propor-se a um projeto ético para integrar-se e se humanizar.  

 

3.3.2. Justiça: consciência voltada para a alteridade 

 

O ser humano sempre almeja a plenitude e a total realização em seu agir. Vive e sobrevive 

em meio aos desejos que o arrastam para a vida e entre seus limites que apresentam sua 

existência frágil e efêmera.  A virtude da justiça quer ajudar o ser humano a bem dispor sua 

vontade e, assim, educar o seu desejo humano.  

Deparamo-nos hoje com o fenômeno do individualismo humano e com um desinteresse pelo 

outro. Não que o outro não seja lembrado pelo sujeito, mas que este só tem sentido quando se 

coloca diante do “eu narcísico”, porém esvaziado e despido de identidade
399

. 

Queremos aqui apresentar brevemente as idéias gerais da virtude cardeal da justiça e sua 

importância para o sujeito pós-moderno, enquanto formadora da consciência moral do sujeito. 

A justiça é uma virtude porque vai além da mera soma de atos. Ela quer qualificar o sujeito 

ético para a verdadeira mudança de mentalidade que gera um agir autêntico. É uma virtude, por 

excelência, da relação social. O indivíduo na relação muda a si e pode gerar relações baseadas na 

dignidade humana. Por isso, a justiça é uma virtude de ordem e de busca de igualdade; diz 

Fanzaga que, 

Tarefa da justiça é colocar ordem nas nossas relações com Deus e com o 

próximo. Nesse sentido é uma virtude de relação, porque focaliza aquilo que é 

justo e devido na dimensão social e na dimensão religiosa do homem. Também 

                                                           
398

 MONGILLO, Dalmazio. Prudência. In: Dicionário de Teologia Moral. São Paulo: Paulus, 1997, p. 1053. (Série 

dicionários). 
399

 Cf. LIPOVETSKY, Gilles. A era do vazio. Ensaios sobre o individualismo contemporâneo. Barueri: Manole, 

2005, p. 37.  



152 
 

 

nos relacionamentos com Deus de fato existem relações fundamentais de 

justiça, mesmo consideradas na perspectiva superior do amor
400

. 

 

De início, podemos dizer que a justiça é tida como a virtude da reciprocidade por ter como 

fundamento a pessoa em relação social. Neste sentido Santo Tomás de Aquino define a justiça 

como aquela atitude pela qual se quer constante e firmemente, dar a cada um aquilo a que tem 

direito
401

. A justiça, então, depende do direito natural e do “dever” de justiça. 

Em Santo Tomás há uma profunda relação entre o direito e justiça, tendo o direito primazia 

sobre a justiça, pois para ele há uma anterioridade. Esclarece-nos essa relação Junges ao dizer 

que, 

Santo Tomás responde que alguém é detentor de um direito, por um lado em 

consequência de convenções, contratos e dispositivos legais e, por outro, em 

virtude da natureza das coisas ou, em outras palavras, por direito natural (Suma 

Teológica II-II, q.57, a. 2). O direito torna-se inviolável, quando ele se baseia na 

natureza daquele a quem é devida alguma coisa. Um direito no pleno sentido do 

termo, firme e inviolável, só pode na verdade existir, quando o detentor daquilo 

que é devido o pode reclamar como fazendo parte da sua natureza ou , diríamos 

hoje, como fazendo parte da sua dignidade. Portanto, o que é devido identifica-

se primariamente com os direitos humanos. Justiça como dar a cada um o que 

lhe é devido não se refere a coisas, mas aos direitos humanos
402

. 

 

Santo Tomás em seu tempo, não poderia responder às questões próprias de um mundo 

moderno e pós-moderno. Contudo, seguindo a visão aristotélica de bem comum, identificou a 

“justiça geral” com a “justiça legal”, relacionando-as à lei moral natural
403

. 

A justiça pautada no direito dá as bases para se pensar a dignidade humana inalienável em 

cada pessoa humana. Podemos dizer que o direito é anterior à justiça. O direito, por precedê-la, 

gera o senso da justiça, esta sendo atitude e virtude. A justiça quer ser a vinculadora das pessoas 

entre si segundo o critério da igualdade. Para ser essa força vinculante de dar a cada um 

conforme convém necessita do direito, isto é, de uma ordem anterior; é o que nos diz Cozzoli: 

A justiça é a atitude humana suscitada pela presença do direito. Direito é o suum 

de uma pessoa; aquilo que lhe pertence e corresponde como próprio e 

inalienável, por ele mesmo, suscita no outro o dever de respeito, da atribuição 

ou da restituição. A justiça é a virtude que assume este dever e lhe dá 

cumprimento
404

. 
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Ao dizermos que o dever precede a justiça, também, podemos afirmar que a justiça, antes de 

se tornar legalidade, está escrita na razão e na consciência dos homens. Neste sentido, na 

consciência moral do sujeito habita uma lei, tida como o senso de justiça entranhada em cada 

pessoa. Ela é uma luz interior, que pode ser ofuscada, mas nunca apagada de todo. Sobre esta lei 

interior presente na consciência, diz o Vaticano II: 

Na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei. Ela não dá a si 

mesmo. Mas a ela deve obedecer. Chamando-o sempre a amar e fazer o bem e a 

evitar o mal, no momento oportuno a voz desta lei lhe soa nos ouvidos do 

coração: faze isto, evita aquilo. De fato o homem tem uma lei escrita por Deus 

em seu coração. Obedecer a ela é a própria dignidade do homem que será 

julgado de acordo com esta lei. A consciência é o núcleo secretíssimo e o 

sacrário do homem onde ele está sozinho com Deus e onde ressoa sua voz. Pela 

consciência se descobre, de modo admirável, aquela lei que se cumpre no amor 

de Deus e do próximo [...]
405

. 

 

A virtude cardeal da justiça está implicitamente presente na consciência moral do sujeito, 

bastando apenas seu contínuo exercício. A justiça aperfeiçoa e ordena a vontade humana 

inclinada a seguir suas tendências naturais. Para Vidal, a justiça enquanto virtude estruturante, é 

uma das metas da educação moral do sujeito, pois une a estrutura moral subjetiva com a 

estimativa moral objetiva. Afirma esse dado, dizendo que, 

A justiça é o núcleo ou princípio da axiologia moral. A moral concreta será o 

desenvolvimento ou aplicação desse núcleo/princípio. Tanto o desenvolvimento 

moral como a conduta moral madura avaliam e estimam os conteúdos éticos 

através do princípio da justiça
406

. 

 

Se cada uma das virtudes cardeais em sua particularidade visa aperfeiçoar, ordenar e levar a 

uma correta execução as relações que mantemos com os outros, a justiça, virtude da relação, 

anexa em si outras virtudes; é o que nos diz Harrington e Keenan: 

Nossa identidade é relacional de três modos: geralmente, especificamente e 

unicamente. Cada um desses modos relacionais exige uma virtude cardeal: 

como seres relacionais em geral somos chamados à justiça; como seres 

relacionais específicos somos chamados à fidelidade; e como seres relacionais 

únicos somos chamados ao amor a si. Essas virtudes são cardeais. 

Diferentemente das quatro virtudes clássicas, a justiça aqui não é eticamente 

anterior às outras, ao contrário, todas as três possuem igualmente clamores 

urgentes e devem ser buscadas como fins em si mesmas. Não somos chamados 

à fidelidade e ao amor a si de forma a sermos fiéis. Nenhuma delas é auxiliar às 

outras. Elas são virtudes distintas e nenhuma delas se constitui em uma 

subdivisão ou subcategoria de uma outra. Elas são cardeais (no sentido de que 

se constituem em um „apoio‟). A quarta virtude cardeal é a prudência, que 

estabelece o que constitui um modo de vida justo, fiel e que possua amor a si
407

. 
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Vislumbramos algumas mudanças conceituais atuais em torno da virtude cardeal da justiça. 

Já que a virtude agora é compreendida em geral como uma disposição ou sentimento que produz 

em nós obediência a certas normas, o acordo com relação às quais serão tais normas é sempre 

pré-requisito para o acordo sobre a natureza e o teor de determinada virtude
408

. O mundo pós-

moderno consumista e individualista não pode oferecer esse acordo com as normas; é indiferente 

e as nega.  

Reconhecemos que esta terminologia de justiça comutativa, distributiva e legal, fazia parte 

da tradicional teologia moral que lançava as bases e respondia ao seu tempo. As três 

manifestavam dimensões diferentes, mas interconectadas: a comutativa ressaltava a pessoa 

privada dos bens e que precisava dar a cada um o seu, criando equilíbrio; a distributiva frisava a 

importância de repartir os bens e os benefícios da sociedade; a legal, enfim, indicava o bem 

comum como o centro da sociedade
409

. 

Talvez seja no campo prático e no cotidiano que as controvérsias e tensões acerca da justiça 

são mais comuns, isto é, no campo da justiça distributiva e comutativa, e, mais especificamente 

com relação à justiça distributiva. Ela,  

[...] diz respeito, primeiramente, à comunidade, representada por seus órgãos 

administrativos, como o governo, o parlamento, o funcionalismo público. O 

objetivo a que tende essa justiça é o bem de cada membro da coletividade e de 

seus diversos setores. Trata-se de repartir de modo equânime os ônus e os 

deveres, os auxílios e os direitos, incluindo a possibilidade de participação a 

nível de palavra e decisão. A pessoa goza dos direitos fundamentais que são 

inalienáveis. E pode reivindicá-los em nome da justiça distributiva
410

. 
 

Embora estas três espécies de justiça tenham sido orientadoras de uma forma decisiva a 

formulação da ética social da escolástica e do renascimento tomista, elas possuem ensinamentos 

profundos que do ponto de vista ético, necessitam das luzes de uma ética das virtudes, pois 

somente esta é capaz de propiciar ao ser humano um sentido de „dever ser‟ para além dos seus 

limites.  

Constatamos que os limites da justiça humana são os mesmos limites dos homens para 

realizar o bem. A virtude cardeal da justiça, em tempos de pós-modernidade, iluminada por uma 

ética personalista e cristã, tem que fazer levar as pessoas à verdadeira pureza de coração como 

exigia o Cristo.  

A vivência da justiça está para além do mero conhecimento da lei civil e moral. O sujeito 

pós-moderno necessita de uma interiorizada ética que o faça deixar de se condicionar pelos 

                                                           
408

 Cf. Abordagem moderna feita por: MACINTYRE, Alasdair. A virtude da justiça: mudança de conceitos. In: 

Depois da virtude. Bauru: Edusc, 2001, p. 410. (Coleção Filosofia e Política). 
409

 Cf. SELLA, Adriano. Ética da justiça. São Paulo: Paulus, 2003, p. 274. (Coleção temas de atualidade). 
410

 FEINER, Johannes; LOEHRER, Magnus. Justiça de Deus e justiça de vida. In: Mysterium Salutis. Compêndio de 

dogmática histórico-salvífica. Do tempo para a eternidade. V/2 – Justiça, pecado, morte e perdão. Petrópolis: Vozes, 

1984, p. 48. 



155 
 

 

preconceitos e interesses, pela vanglória e pelas paixões, como uma espécie de “vírus do 

individualismo e da livre iniciativa”
411

, espalhada pelo novo império do neoliberalismo. 

Somente superando este individualismo contemporâneo é possível falar em justiça enquanto 

virtude e confrontá-la à grande virtude da caridade, corolário de toda vida teologal. O justo é 

aquele que se deixa impelir pelas exigências do amor e da caridade. É o que nos diz Vidal: 

A fé cristã chega à sua coerência através das mediações da Justiça. Somente 

assim poderá vencer a tentação de se converter em uma „ideologia alienante‟ ou 

numa „atitude de cunho dualístico‟ [...] A relação entre Fé e Justiça concretiza-

se na relação entre Caridade e Justiça. Porque o amor implica uma exigência 

absoluta de justiça, isto é, o reconhecimento da dignidade e dos direitos do 

próximo. A justiça, por sua vez, alcança sua plenitude interior somente no amor. 

[...] A Caridade ficaria vazia de conteúdo concreto se não aparecesse mediada 

pela Justiça. Por outra parte, a Justiça adquire um horizonte de plenitude na 

caridade
412

. 

 

Portanto, a virtude da justiça tem a sua pertinência para o sujeito ético na pós-modernidade. 

Ela é um caminho que o próprio sujeito faz à medida que este se encontra aberto ao outro e às 

suas interpelações. É a virtude da relação com o outro que quer qualificar o sujeito para viver 

bem em relação de harmonia e de igualdade. Parte da exigência da caridade que supera todo tipo 

de individualismo e fechamento ao outro. A pessoa virtuosa e justa é aquela que encontra um 

sentido ético em toda lei que defenda a dignidade humana. O justo é ao mesmo tempo uma 

pessoa de fé, de esperança, de caridade e prudente, pois se integra e cria raízes com a 

autenticidade. 

 

3.3.3. Fortaleza ou Coragem: consciência voltada para a construção ética 

 

Estamos imersos em uma época de sujeitos com “egos” fortes; pessoas autônomas e donas 

de si. A modernidade com os avanços da técnica fez a humanidade progredir e dominar o mundo 

em sua volta. A pós-modernidade, exacerbando a técnica sem ética, fez o ser humano ser o 

aventureiro de sua própria vida com as facilidades da tecnologia, tirando dela o máximo para o 

seu deleite pessoal, independente dos fins. Defrontamo-nos com um ser humano “forte” e dono 

de si, disposto a enfrentar todos os desafios que o impedem de viver uma vida de facilidades. 

Queremos aqui tratar sobre a virtude da fortaleza, destacando suas condições antropológicas 

e éticas para o sujeito pós-moderno. Esta virtude é muito admirada e cobiçada pelo ser humano; 

esta é a constatação que nos faz Fanzaga; diz ele que, 

A virtude da fortaleza é talvez a que os homens mais admiram. Admiram-na nos 

heróis que enfrentam com audácia os perigos, também com risco da própria 

vida. Admiram-na nos chefes que, no momento em que se enfurece o turbilhão, 

têm bem firme na mão o timão, evitando que o navio vá à deriva. Admiram-na 
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nos santos que são capazes de empreendimentos que vão além das 

possibilidades humanas. Admiram-na também nas pessoas comuns que, em 

situações de emergência, manifestam dotes de coragem insuspeitados
413

. 

 

A admiração advém dessa necessidade de auto-afirmação e ao mesmo tempo indica a 

necessidade humana de impor-se diante das eventuais fragilidades como de sua condição 

humana de eterna fragilidade.  A fortaleza, ou seja, a coragem entre as virtudes, é a mais 

universalmente aceita e admirada. Percepção semelhante à de Fanzaga tem também Comte-

Sponville, dizendo que, 

De todas as virtudes, a coragem é sem dúvida a mais universalmente admirada. 

Fato raro, o prestígio que desfruta parece não depender nem das sociedades, 

nem das épocas, e quase nada dos indivíduos. Em toda parte a covardia é 

desprezada; em toda parte a bravura é estimada. As formas podem variar, claro, 

assim como os conteúdos: cada civilização tem seus medos, cada civilização 

suas coragens. Mas o que não varia, ou quase não varia, é que a coragem, como 

capacidade de superar o medo, vale mais que a covardia ou a poltronice, que ao 

medo se entregam. [...] A coragem pode servir para tudo, para o bem como para 

o mal, e não alteraria a natureza deste ou daquele
414

. 

 

Percebemos que a admiração e constatação apresentadas são o reflexo de uma sociedade que 

trás em si mudanças nas relações humanas em todas suas dimensões. Muitas destas advém da 

própria consciência do mal que ameaça a dignidade da pessoa humana, mas indicam o necessário 

bem a se alcançar. 

Para Lima, a diferença entre fortaleza e coragem não é mera formalidade “linguística”, mas 

tem uma profunda diferença de linguagem entre a escatologia e a psicologia, ambas, dimensões 

inerentes da pessoa. Diz ele que, 

A virtude moral da fortaleza, na linguagem escatológica e social, se chama de 

coragem. E na linguagem psicológica se chama de caráter. Linguagem 

escatológica, como se sabe, é aquela que se refere ao nosso destino vital e 

pessoal supremo. Como linguagem social a que se refere às nossas relações de 

fraternidade com os nossos companheiros de aventura histórica no tempo e na 

vida da comunidade social, nas relações com o próximo, na expressão 

evangélica corrente
415

. 

 

A coragem e o caráter, segundo o autor, provenientes da virtude cardeal da fortaleza, é uma 

espécie de força moral que habita a interioridade humana como auxílio na concretização das 

virtudes existentes que necessitam ser desenvolvidas. A coragem e o caráter, como 

“intervirtudes”, são forças morais que devem guiar nossas idéias e atitudes, verdadeiras 

formadoras da consciência moral do sujeito. 
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A angústia humana frente às mudanças de época faz este buscar força e coragem em si ou 

fora de si. Somos desafiados a ser fortes e corajosos diante de um mundo que historicamente está 

sempre nos abalando e destruindo nossas certezas. A virtude cardeal da fortaleza enquanto força 

e dínamo, antropologicamente, se dá nesse emaranhado humano pessoal e histórico. Para 

Kaczynski, o ponto de partida para compreendermos esta virtude se dá na seguinte evidência: 

Os males „históricos‟ e os males dos últimos decênios do nosso século (as duas 

guerras mundiais, a revolução de outubro, a descoberta dos armamentos 

nucleares, a divisão do mundo em dois blocos e entre Norte e Sul) geraram o 

medo pela vida no quadro das ansiedades existenciais sempre presentes: 

ansiedades diante da morte, da culpabilidade e do não-senso (P. Tillich). Nunca 

como hoje o homem sente-se incapaz de resolver os seus problemas que 

tomaram dimensões planetárias. O cristão não se alinha do lado dos „fracos‟ que 

buscam a solução na droga, no sexo, no suicídio, nas seitas religiosas, nem do 

lado dos „violentos‟ que entendem resolver os conflitos e as contradições pela 

luta contínua, as guerras, as revoluções e o terrorismo
416

. 

 

Não nascemos com a virtude da fortaleza ou coragem. Como toda virtude humana é fruto de 

uma conquista, a fortaleza também é, sendo que se dá ao longo de toda a vida. Ela é considerada 

como virtude quando nos ajuda a “dominar” as forças interiores incontroláveis e as exteriores 

que habitam o humano.  

Ela exige grande “força” de vontade conduzida pela inteligência humana. Torna-se virtude 

quando é orientada para algo maior. Para Flecha Andrés,  

A fortaleza é necessária para dominar as „forças‟ cósmicas que ameaçam o ser 

humano. É imprescindível para que o homem se mantenha sereno diante dos 

obstáculos pelos outros. Mas é absolutamente necessária para poder exercer o 

domínio sobre nós próprios. E, finalmente, é necessária para que o ser humano 

possa se manter fiel diante de seu Deus, sem deixar-se iludir pelos fogos de 

artifício das tentações idolátricas
417

. 

 

Somos seres com muitas energias interiores fortes querendo a sua total e plena realização. 

Nem sempre damos “corretamente” a vazão a elas. A virtude da fortaleza ou coragem quer 

ajudar o ser humano a se educar e se orientar segundo o projeto ético discernido pela 

consciência. Segundo Leers e Moser, a fortaleza “[...] tempera e canaliza, a agressividade que 

surge espontaneamente nas pessoas diante dos obstáculos da vida, as violências que sofrem, as 

injustiças que sentem na carne ou reparam em outra vítimas”
418

. 
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Uma consciência moral educada sob a égide da fortaleza é necessária em tempos de pós-

modernidade. Num mundo de “facilidades” e imediatismos, a virtude cardeal da fortaleza se 

torna pertinente para fortalecer a vontade e as energias interiores não conscientes.  

Poderemos vencer e educar o mal, existente em cada ser humano quando estivermos 

iluminados e pautados por uma atitude de “fortaleza”. Segundo Pieper precisamos criar em nós o 

“bem árduo”
419

, pedra angular da teoria ética cristã, que para ele vai de encontro com a 

mentalidade do liberalismo moderno.  

Fundamentado em Santo Tomás de Aquino, Pieper situa-nos a fortaleza dentro da relação 

com as demais virtudes cardeais: justiça, prudência e temperança. Para ele a autêntica fortaleza, 

serve para conservar o bem, impedindo o homem em decair deste bem imposto pela razão
420

. 

Pieper quer nos dizer que a virtude da fortaleza mantém o homem a salvo do perigo de amar 

tanto sua vida que termine perdendo-a. Ao pós-moderno, que tende a um narcisismo e 

fechamento em seu eu, surge uma necessária formação da consciência para a superação deste 

“enclausuramento”.  

Esta proposição de busca de um meio termo ao amor próprio, segundo ele, é fundamental 

para existir enquanto ser humano, pois, o que ama sua vida termina por perdê-la. Diz-nos ele 

que, 

Esta proposição – a saber: o que ama sua vida termina por perdê-la – vale para 

todas as ordens ontológicas da realidade humana: para a ordem „pré-moral‟ da 

saúde psíquica, para a ordem propriamente „moral‟ da ética natural e para a 

ordem „supra-moral‟ da vida sobrenatural. Em qualquer das três ordens se pode 

falar com pleno sentido de fortaleza
421

. 

 

Portanto, a virtude cardeal da fortaleza apresenta-se hoje ao indivíduo contemporâneo como 

um caminho de humanização a ser trilhado e exercitado continuamente. Ela quer ser a virtude 

que auxilia este sujeito frágil a ter coragem e agir fortemente frente aos desafios. Diante da busca 

de sua realização ou projeto ético, a virtude da fortaleza encoraja e projeta o ser humano pós-

moderno para o bem ao qual ele se propõe, fazendo adentrar-se em sua condição existencial, com 

seus limites e contradições interiores, sem desesperar ou fraquejar; dialogando com o mal para 

não se paralisar nele, mas res-significando sua existência. Fortaleza para superar os moralismos e 

imoralismos que todos trazemos da sociedade em que vivemos. 

 

 

 

 

 

                                                           
419

 Cf. Expressão extraída do latim “bonum arduum” (bien árduo), de um subcapítulo do livro de: PIEPER, Josef. 

Fortaleza. In: Las Virtudes Fundamentales. 3ª ed. Madrid: Rialp S.A., 1988, p. 181-182. 
420

 Cf. PIEPER, Josef. Fortaleza. In: Las Virtudes Fundamentales. 3ª ed. Madrid: Rialp S.A., 1988, p. 195. 
421

 Idem, p. 207. 



159 
 

 

3.3.4. Temperança: consciência educando o prazer 

 

O prazer é um princípio radicalizado na pós-modernidade. Por todos os cantos somos 

convocados a sentir prazer; realizar verdadeiras experiências de prazer com muita emoção. 

Podemos dizer que o Eros anda solto à procura de concretização. Não é qualquer experiência de 

prazer que a pós-modernidade dissemina: é um prazer com muita emoção sem freios ou limites. 

Ética ou moral alguma dá conta de “mapear” a consciência moral dos que procuram experiências 

prazerosas isoladas do toda da existência. 

O culto prazeroso da emoção é uma forma atualmente assumida pelo culto do eu
422

. No 

passado o paradigma racional se sobrepunha e chegava a negar o prazer advindo do emocional. 

Hoje houve uma reviravolta paradigmática que eleva o prazer imediato a atingir o seu objetivo 

sem entraves. Junto a esta constatação é evidente a busca desenfreada pelo prazer. Guillebaud 

chama a atual atenção desmedida dada ao prazer sexual de “balbúrdia sexual”. Ele mesmo nos 

diz que, 

Uma incrível balbúrdia sexual coloniza hoje em dia até o menor cantinho da 

modernidade democrática: prazeres prometidos ou exibidos, cartazes alardeando 

a liberdade, preferências descritas, performances avaliadas ou procedimentos 

ensinados, há de tudo. Nenhuma sociedade antes da nossa havia consagrado ao 

prazer tal eloquência discursiva, nenhuma havia antes destinado à sexualidade 

lugar tão preponderante em seus objetivos, suas imagens, suas criações. Quer 

nos alegremos ou nos espantemos com isso, uma evidência se impõe: mil 

convocações à volúpia nos assaltam desde então, por toda parte, sem descanso 

nem medida. Deslumbrar-se com isso não teria nem sentido nem validade. E 

assim o sexo se torna o „ruído de fundo‟ de nossa vida cotidiana
423

. 

 

Diante desta situação complexa e desafiante nos propomos aqui a tratar a virtude cardeal da 

temperança, apresentando-a como integradora da vida do sujeito ético pós-moderno. Esta virtude 

não quer ser a instância “moralizante” de toda experiência de prazer, mas quer ajudar a pessoa a 

se humanizar mediante uma ética da integração equilibrada das pulsões humanas presentes e 

latentes em todo ser. 

A consciência moral do sujeito contemporâneo necessita ser educada para a integração do 

prazer. A temperança é a virtude facilitadora deste processo de integração. Somente um ser 

humano consciente e protagonista deste itinerário longo e complexo poderá ser sujeito de suas 

ações e protagonista de sua vida ética. Tarefa árdua esta em tempos de fragmentação e 

manipulação do prazer e desejo humanos. Esta virtude tem uma tarefa árdua, segundo Fanzaga: 

A temperança, enquanto assegura o domínio da vontade sobre os instintos e 

sobre os apetites sensíveis, é, entre as virtudes cardeais, a virtude que melhor 
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evidencia a complexidade do ser humano na sua dupla dimensão espiritual e 

material
424

. 

 

Podemos dizer que a temperança é a virtude integradora de sua dimensão desejante mais 

profunda e de sua condição humana mais própria, a corporeidade. É a virtude da moderação, pois 

organiza e pondera os apetites sensíveis à vontade, ordenando-nos segundos os valores que 

trazemos
425

. Mais que ordenar e moderar o prazer humano fundamental, a temperança visa a 

administrar a vida do indivíduo fazendo este se organizar segundo as prioridades éticas 

projetadas. Kloppenburg diz-nos algo a respeito disto: 

A temperança é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o 

equilíbrio no uso dos bens criados. Assegura o domínio da vontade sobre os 

instintos e mantém os desejos dentro dos limites da honestidade. A pessoa 

temperante orienta para o bem seus apetites sensíveis, guarda uma santa 

discrição
426

. 

 

Para Lima, a virtude da temperança é a virtude do equilíbrio que pretende compensar a 

tendência natural à intempestividade contida na natureza do Amor. O desejo humano é bom e 

necessário, o movente de tudo; contudo, necessita ser ordenado ao longo de toda a vida mediante 

valores que a consciência moral propõe pela virtude da temperança. Afirma-nos Lima, então, 

que, 

No plano moral a virtude da temperança, isto é, do equilíbrio como forma de 

eficácia dos valores, é a de compensar a tendência natural à intempestividade 

contida na própria natureza do Amor, fonte de todas as virtudes. E, de todas, a 

mais ardente. E capaz, portanto, de todos os vícios. O amor é uma aspiração à 

plenitude do ser, tanto dos sentidos como da inteligência. De modo que a força 

de expansão de sua energia implícita leva naturalmente à ruptura de todas as 

barreiras, lícitas ou ilícitas, que limitem a sua natural extralimitação
427

. 

 

Neste sentido a temperança não é a instância coercitiva da vida moral do sujeito ético 

contemporâneo em sua incansável busca de experiência de prazer ou amor, mas um 

complemento e habilidade interior que o faz procurar o verdadeiro amor, não sendo um 

obstáculo. Em outras palavras, amar e ser temperante são a mesma coisa: não se deixar arrastar 

cegamente pelas paixões, mas compreender os limites com sua função integradora. 

O ser humano é chamado a romper o círculo vicioso de fragmentação e despersonalização 

reinantes. A temperança deve atuar na vida da pessoa orientando e moldando sua vontade, fonte 

dos seus desejos, pela inteligência, para ser uma ajuda em sua busca pelo fim ético da vida. É 
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uma tarefa árdua que deve ter seu início desde a fase infantil. Ninguém nasce temperante. 

Necessitamos aprender o uso devido dos limites para o prazer, o desejo e o amor. Estamos à 

procura de uma ética e discernimento para o uso do prazer.   

Reconhecemos a imprescindível tarefa de uma pedagogia ética para a temperança desde a 

infância. Plé nos dá uma compreensão sobre uma busca “temperante” e “prudente” para a 

infância, devendo se desdobrar ao resto da vida, mas que supere as tendências moralizantes, 

geradoras de culpa; diz, então, que, 

Ajudando a criança a viver bem os prazeres de sua idade tem-se a oportunidade 

de fazê-la descobrir os da idade adulta. Cumpre também evitar culpabilizá-la 

sem razão, tanto mais porque alguns prazeres são vividos, mesmo descartando a 

ação culpabilizante de educadores inábeis, como algo de vergonhoso e 

procurado às escondidas. Uma disciplina não-culpabilizante é necessária para 

conduzir pouco a pouco a criança à libertação do uso „egocêntrico‟ dos 

prazeres. Tarefa difícil, pois o „prazer cresceu conosco, com todos sem exceção, 

desde nossa infância; [...] Os intemperantes são exatamente os que não se 

livraram da maneira infantil de viver o prazer, pois o seu comportamento é 

„infantil‟, já que quem vive o prazer pelo prazer, sem abertura para seu além 

fixado ao momento presente, comporta-se como criança
428

. 

 

O sujeito pós-moderno necessita de um redespertar ético para a temperança. Esta virtude 

exige a renúncia e o exercício contínuo. Num mundo que busca a eficácia a curto prazo, aconteça 

o que acontecer e doa a quem doer, a renúncia parece inumana por ser não produtiva, sem 

resultados práticos. A temperança, solidificada na fortaleza, quer buscar o equilíbrio, o 

“tempero” certo para o agir ético. Diz-nos Fanzaga que, 

A sua origem etimológica, do substantivo latino temperantia e do verbo 

temperare, indica com clareza o seu papel moderador. A missão desta virtude 

cardeal é essencialmente a de manter a justa medida. Isto é verdade, antes de 

tudo, para o que se refere à sua função em relação a todas as outras virtudes, as 

quais, para serem virtudes devem evitar quaisquer excessos. Como virtude 

cardeal, constitutiva portanto de todas as outras virtudes, a temperança indica 

aquela moderação que o homem deve ter na sua conduta geral
429

. 

 

A temperança não visa expurgar ou negar os apetites sensíveis, mas educá-los, para ordená-

los na vida do indivíduo. Buscando a justa medida, mostra-nos, via a prudência racional, a 

moderação frente aos imperativos éticos que movem a pessoa. É a virtude que visa nos regrar 

para bem desfrutar verdadeiramente dos prazeres, mantendo-nos senhores de nós mesmos e 

livres a todo tipo de coação interna e externa
430

. 
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Voltado para o seu amadurecimento contínuo, o sujeito pós-moderno precisa aprender a 

integrar sua libido
431

 num projeto ético, em que os valores possam dar lucidez. A temperança 

quer ser esta virtude que organiza estes valores que o indivíduo se coloca para se projetar em sua 

existência. Sua consciência moral, educando as pulsões, os desejos e o prazer pela temperança, 

devem favorecer uma vida ética integrada.  

A tarefa da consciência de educar o desejo e o prazer pela virtude da temperança se torna 

mais complexa quando a psicologia do profundo
432

, ou seja, a psicanálise, nos apresenta um 

universo não muito trafegável pelo ser humano em seu cotidiano. O ego consciente, ofuscado 

pelos inúmeros mecanismos de defesa desconhecidos ou inconscientes e sombras, faz dificultar 

um melhor “mapeamento” dos desejos e apetites. Urge em tempos de pós-modernidade viver 

uma nova ética fundamentada em uma ética das virtudes que considere esse universo interior 

humano não muito conhecido do ser humano. 

Portanto, a virtude da temperança é formadora da consciência do sujeito pós-moderno, 

quando este está aberto aos apelos de sua voz interior que o chama a crescer, desenvolver e 

amadurecer. Seu desejo o move e o atrai para o bem; a temperança ordena e modera esse desejo 

mediante experiências de prazer, não definitivas em si, mas parciais. Cabe ao sujeito ético, pelo 

discernimento de sua consciência moral na pós-modernidade, criar sentidos éticos que o 

possibilitem viver as virtudes que o direcionarão para sua felicidade e realização. Tanto as 

virtudes teologais – fé, esperança e caridade – como as cardeais – prudência, justiça, fortaleza e 

temperança – são caminhos privilegiados e humanizadores para a formação do sujeito ético. A 

consciência moral na pós-modernidade é desafiada a ir além da “desmoralização” ética reinante. 

Acreditamos que uma ética das virtudes de raiz cristã e humanista pode ser um caminho 

alternativo frente ao dominante da mentalidade pós-moderna. 
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CONCLUSÃO 

 

Após ter dissertado sobre a consciência moral e pós-modernidade: viver a ética das virtudes 

hoje constatamos a pertinência em se refletir esta temática segundo o viés teológico-moral. O 

sujeito ético contemporâneo sob o imperativo dos valores pós-modernos necessita de critérios 

éticos, formadores de sua consciência moral, para superar o objetivismo moderno e subjetivismo 

contemporâneo.  

Ao longo desta dissertação, destacamos nos três capítulos apresentados, o profundo 

entrelaçamento entre a consciência moral, a pós-modernidade e a ética das virtudes. Cada uma 

destas três realidades dialogam entre si, na medida em que são abordadas pela reflexão 

teológico-moral aberta aos anseios e desejos humanos.  

Constatamos que a pós-modernidade é geradora de um novo ethos humano; este é o da 

cultura e mentalidade atual. Não surgiu do nada; advém da modernidade com suas crises que se 

repercutem no comportamento humano. Seu prefixo “pós”, indicativo de continuidade e 

descontinuidade, nos remete a elementos subjacentes continuadores da modernidade; suas quatro 

características apresentadas ao longo das páginas, tais como: sociedade da simulação e fim da 

história; pluralismo de valores e ética civil; exacerbação do individualismo e o novo sujeito 

narcísico; e, a cultura do consumo e a fragmentação do humano, revelam a necessária 

preocupação que a ética cristã precisa ter para dialogar criativamente com essa nova 

configuração que se apresenta a todos. Tratar acerca da pós-modernidade e sua relação com a 

ética cristã é um desafio constante na conjuntura atual. Cristãos imersos nessa cultura, somos 

desafiados a viver o presente como provisório sem perder a identidade em meio às plurais 

“identidades”. 

A consciência moral, tema central no universo da reflexão ética cristã, também foi 

contemplada. Focamos a idéia de que a consciência moral é uma instância importante para o 

diálogo com o sujeito contemporâneo, pois somente por ela é possível este sujeito ser e existir 

eticamente. Para que esta consciência seja realmente a expressão do ser da pessoa ela precisa 

superar os fundamentalismos e relativismos presentes na cultura que impedem a plena realização 

e concretização das potencialidades humanas. A tradição teológica cristã dá pistas e saídas para 

os limites impostos pela modernidade e pós-modernidade à consciência moral. Constatamos que 

a consciência, na pós-modernidade, só pode dialogar mediante conflitos e tensões, pois a 

existência humana é um feixe de potencialidades que se desenvolve quando confrontada com o 

diferente, passando a ter necessidade do discernimento e de uma ética das virtudes. A reflexão 

em torno da consciência moral e pós-modernidade não está fechada. A pessoa adentrando nesta 
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cultura plural e ambivalente da pós-modernidade é lançada a repensar sua existência. A 

discussão é ampla, pois tudo está em constante evolução.  

Diante de uma cultura pós-moderna, propomos uma tentativa reflexiva: uma ética das 

virtudes como saída prático-teórica ante o desafio que a pós-modernidade põe à consciência 

moral do sujeito. É uma resposta frente ao moralismo e imoralismo ético que presenciamos 

diariamente em todas as instâncias da vida, devido ao impacto do novo paradigma pós-moderno. 

Acreditamos que uma ética das virtudes pode ser um caminho de humanização e de integração 

do ser humano fragmentado no novo ethos. As virtudes são velhas companheiras da humanidade 

em sua evolução que sempre têm o que nos ensinar quando nos propomos e abrimos em um 

processo de crescimento. Não se trata de possuir virtudes, mas em ser virtuoso. As virtudes nos 

indicam um caminho de discernimento para ser felizes e vivermos conforme os valores 

interiorizados pela consciência moral. A graça de Deus está ao nosso lado (fé, esperança e 

caridade) para nos dar forças em nosso itinerário de realização que necessita de um processo de 

amadurecimento contínuo e exigente (prudência, justiça, fortaleza e temperança) para sermos 

virtuosos. 

Do ponto de vista ético percorremos alguns tópicos norteadores em nossa pesquisa. 

Predispomo-nos a tratar dos três temas de forma dialética e fundamentada, porém percebemos a 

escassez referencial e bibliográfica acerca do assunto ética e pós-modernidade, como também, 

consciência moral e pós-modernidade. Mesmo que a temática seja ainda limitada, arriscamos e 

desenvolvemos esta reflexão, inspirada e inspiradora de possíveis outras e infindáveis visões.  

Enfim, propusemos, resgatando elementos antigos com um sentido novo, por meio desta 

pesquisa bibliográfica, alguns indicativos iluminadores para a ética cristã. Perdidos e confusos 

em meio aos tantos conflitos internos e condicionantes, além dos externos, somos desafiados a 

ultrapassar as tendências desumanizantes, e, pela pesquisa, mas principalmente pela mudança de 

atitudes, gerar uma nova perspectiva e convincente da fé cristã, como positiva proposta que Deus 

faz ao ser humano para sua plena humanização. 
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