
ETICA NA VIDA E NO TRABALHO*

Nao e preciso demonstrar a necessidade da etica.
Ela simplesmente faz parte da vida do homem. E a vida e
a9ao. Mas a obra humana carrega em si a ambigiiidade de
seu autor. Tudo que 0 homem faz e produz e born sob alguns
aspectos, mas, sob outros, pode ser mau. No processo
civilizat6rio a humanidade cuida que os aspectos positivos
de sua a9ao prevale9am. A partir deste cuidado se
desenvolve a etica. Portanto, a etica quer 0 bem do homem e
pennanece uma preocupa9ao constante. Pois, a cada epoca
hist6rica, e nas circunsta.l1cias da vida individual, e
necessario perguntar sempre de novo 0 que e 0 melhor para
o homem, estabelecendo as nonnas e os principios
adequados que confirmem 0 homem no bem. Nao existe
livro, nem documento em que detalhadamente, e para
sempre, se indiquem quais as boas e quais as mas a90es que
devemos fazer ou deixar de fazer. Descobrir isto e uma
tare fa para toda a vida.

Comunicac;:ao apresentada no "Encontro Pedag6gico 98" do
SENAC/Pemambuco-Recife, em 27/01/98.
•• Imicio Strieder e professor de Etica no Curso e no Mestrado de Fi1osofia da
UFPE/Recife.



A etica, alem de ser erp.pmca, ancora-se
profundamente em nossas visoes do mundo e em nossa
compreensao do homem. 0 homem nao e etico para com 0

outro so porque 0 outro tem 0 nariz no mesmo lugar que ele.
Entre estranhos existem fossos e distanciamentos que
alimentam desconfianc;as, contnirias a uma convivencia
etica. A etica so se afinna quando os homens comec;am a
compartilhar a sua vida, se tornam "cumplices". P<2risto,
quando comec;amos a refletir sobre a etica, e fundamental
perguntar primeiramente pelas nossas ideologias e pelo que
pensamos dos outros homens. Qual e a nossa compreensao
do mundo, equal e a nossa antropologia? Para nos, todos os
homens sao iguais e dignos de respeito? Quais os direitos e
deveres do homem em relac;ao aos seus semelhantes? Afinal,
qual e 0 sentido da vida que levamos nesta terra? A etica, ou
falta de etica, se manifesta em nossas atitudes e ac;oes, nas
quais se inclui 0 trabalho. E estas atitudes e ac;oes emergem
das esperanc;as e dos sentidos que atribuimos e buscamos na
vida. Desde as origens da filosofia ocidental se afinna que a
aspirac;ao fundamental do homem e a felicidade. 0 motor de
toda a ac;aohumana seria a busca desta felicidade. Mas 0 que
significa felicidade para os homens concretos e para os
povos? Isto novamente depende de nossa visao de vida.
Como se ve, a postura etica depende de uma serie de pre-
compreensoes em relac;ao ao mundo que nos cerca. Alem
disto, para que 0 individuo se paute de acordo com' os
principios eticos da comunidade, em que se insere, ele
mesmo devera possuir detenninadas condic;oes, que lhe
possibilitam aspirar a felicidade.

o filosofo Aristoteles, na Antiga Grecia, ja
alertava para algumas condic;oes pre-eticas. Em sua Etica a
Nicomacos mostra que nao se pode ser feliz, isto e, viver
eticamente, sem um minima de educac;ao, saude, comida,
propriedade, liberdade etc. Segundo esta filosofia, que e a
raiz da civilizac;ao ocidental, existem, portanto, certas
condic;oes pre-eticas para finnannos uma vida etica
individual e social.

A partir do ponto de vista aristotelico, talvez
possamos compreender um pouco melhor porque a etica, em
nosso meio, e tao precaria. E se estamos escandalizados com
a falta de etica na realidade brasileira, verifiquemos qual 0

esforc;o que se faz para garantir as condic;oes pre-eticas para
uma vida etica.

Diante de um certo mal-estar etico em relac;ao a
vida brasileira, parece-me importante perguntar pela visao
do homem que predomina no nosso meio. Nao ha duvida
que em muitos brasileiros ainda persiste uma mentalidade
escravagista, racista, que nao se comove diante da
institucionalizac;ao das injustic;as sociais. Para que, a medio
prazo, a nossa etica pudesse melhorar seria necessario um
imenso esforc;o de educac;ao para valores humanitarios, em
que 0 homem fosse proposto como 0 fim do progresso e nao
como meio para 0 acumulo de bens e capital. Por isto, no
meu entender, deveriamos, muitas vezes, nos preocupar mais
com a analise das condic;oes pre-eticas do que nos
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escandalizannos com a falta de etica no nosso meio. A etica
no trabalho nao pode melhorar se nao houver a preocupa9ao
com 0 bem-estar e a felicidade do trabalhador. Seriamos, no
etnanto, ingenuos se pensassemos que' 0 mal desapareceria
do nosso meio, quando existissem todas as condi90es para
que pudessemos levar uma vida etica. Como j a
mencionamos anterionnente, 0 homem e um ser ambiguo
frente ao bem e ao mal. E toda a sua obra reflete esta
ambigilidade. E 0 homem tambem pode praticar 0 mal sem
razoes e sem explica9ao. E 0 mal banal.

ja se multiplicam em nosso meio: gangues de jovens de
c1asse media, que colocam fogo em mendigos gratuitamente
e por futilidades. E este mal, se nao for prevenido, pode
espalhar-se como fungo ou bacteria por amplas camadas
populacionais.

A prcitica do "mal banal" e mais ulna das
caracteristicas humanas que devemos considerar. Por mais
conhecimentos e bens materiais que 0 homem possua, isto
ainda nao garante infalivelmente a eticidade em suas a90es.
Alem da coloca9ao das condi90es pre-eticas, uma vida etica
supoe tambem um exercicio pessoal, uma ascese de vida.
Dm auto-conhecimento e um auto-dominio. Continua
fundamental 0 que 0 pai da etica ocidental, Socrates, nos
ensina: "Conhece-te a ti mesmo". Dm conhecimento·
filosofico, antropologico, psicologico, social... de nos
mesmos. Quais saD as nossas potencialidades e limita90es?
Dm tal conhecimento pennitiria chegar ao famoso "meio
tenno" virtuoso. Dma vida etica sem excessos, 0 que
continua valido tanto para a organiza9ao da vida individual
como para as politicas sociais. Onde faltar 0 conhecimento
consciencioso e a consciencia critica do que fazemos
aparecera 0 mal banal. Dm mal irracional, sem motivos e
sem explica9ao. o mal pelo mal. Os exemplos de tais males

Diante da essencia ambigua do homem, das
condi90es pre-eticas e do mal banal, que li90es tirar? Bem, a
constru9ao de uma vida etica e uma tarefa nossa de cada dia.
S6 assim estaremos inseridos num processo civilizatorio.
Mas ja existemexperiencias de vida etica interessantes, que
nos podem ajudar na nossa caminhada. Dentre as multiplas
propostas existentes, gostaria de prop or duas para a nossa
reflexao: a "etica do corpo" e a "etica do discurso".

Mais para 0 inicio desta reflexao, alertei que nao
e possivel detalhar todas as circunstancias para que nossas
a90es sejam eticas. Por isto costuma-se, geralmente, prop or
apenas os principios norteadores universalmente validos para
a a9ao etica. Tais principios devem brotar de nossa visao do
mundo, do homem e da vida. Mas, de fato, este homem so se
objetiva neste mundo por seu corpo. E a etica se expressa no
agirde nosso corpo. Por isto, toda a historia da etica poderia .
ser escrita a partir do "corpo". Na atitudade que tivennos em
rela9ao ao nosso corpo, e em rela9ao aos corpos dos outros,
se manifesta se somoseticos ou nao. 0 homem concreto e
um ser corporal, 0 corpo e a nossa objetiva9ao no mundo e a



A "etica do discurso" e uma etica de convenyao,
baseada no dialogo de iguais para iguais. Propoe que, diante
da problematic a etica, os parceiros se reunam e dialoguem,
propondo argumentos e contra-argumentos ate se
estabelecerem os procedimentos eticos a serem seguidos por
todos os participantes do diaIogo. Em tais reunio~s, a palavra
de todos deve ser ouvida exaustivamente, e considerada de
igual peso. Uma vez esgotado 0 diaIogo, a decisao final
comprometera a todos. Fundamental para esta etica e 0

dialogo (a comunicayao) e a participayao de todos nas
detenninayoes eticas.

Considero que esta etica comunicativa e a base
para uma etica de convivio democrcitico. E pode servir de
metoda para uma etica do trabalho em qualquer empresa.
Isto, mesmo que nao seja possivel constituir um "grupo
comunicativo" idealmente igualitario, na palavra e na forya
argumentativa. Em questoes de etica comunitaria e
fundamental que os individuos estejam dispostos a um
diaIogo exaustivo, dentro dos limites do toleravel. Seguindo
o metoda da "etica do discurso", certamente, as posturas
eticas no trabalho e na vida em geral melhorariam em muito.

mediayao para a vida comunitaria. Isto nos pennite afinnar
que situayoes de indignidade, desrespeito, constrangimento,
opressao, tortUl:a... do corpo de qualquer homem
desrespeitam a etica. 0 homem tem necessidade de comer,
beber, donnir, amar, falar, ouvir; cuidar da higiene, saude,
vestimenta, moradia; precisa movimentar-se, trabalhar,
desenvolver suas habilidades e a racionalidade. Possibilitar
estas exigencias de nosso corpo e etico, 0 contrario e falta de
etica. Por isto, impedir que alguem dunna a noite, pendura-
10 de cabeya para baixo, ou em pau-de-arara, restringir-lhe a
comida e a bebida, ou tortura-lo de qualquer fonna sao faltas
eticas intoleraveis. Igualmente, impedir que alguem se mova
ou fale e eticamente condenavel. 0 sequestro, 0 estupro, 0

trabalho foryado, ou pago inadequadamente, nao respeitam 0

corpo de ninguem. Os racismos e as exclusoes sao outras
tantas fonnas de desprezo do corpo. De fato, poderiamos
reinterpretar toda a hist6ria da etica a partir dos direitos do
corpo, e da relayao do nosso corpo para com 0 restante do
mundo que nos cerca.

Outra proposta etica interessante, que nos pode
ajudar a melhorar a vida etica no nosso ambiente de trabalho
e de convivio, e a chamada "etica do discurso", proposta
primeiramente pelos fil6sofos sociais Habennas e Apel.
Tenho a minha critica a esta etica, pois supoe, no meu
entender, a possibilidade da construyao de situayoes ideais
de comunicayao. 0 que na prcitica e dificil de acontecer.
Mas, mesmo assim, admito que, em certas circunstancias, 0

metodo que a "etica do discurso" propoe possa ser
extremamente util.

Como conclusao proponho que, em complemento
a esta minha reflexao, haja um aprofundamento maior em
relayao a "etica do corpo" e a "etica do discurso", por parte
de cada leitor. Pois, como afinnei no decorrer de minha
proposiyao, a etica nao se encontra pronta em nenhum
manual. E preciso construi-la e aperfeiyoa-la
constantemente. E esta construyao exige: razao, auto-



conhecimento, consciencia, dialogo, ayoes e condiyoes
adequadas. Trabalho e expressao de vida. E uma vida
humana digna se constr6i a partir de ideais, utopias, proj~tos
e busca de sentido. A constituiyao de uma vida etica sempre
melhor e uma das esperanyas que animam a civilizayao
ocidental. E confiamos que seja possivel realizar esta
esperanya em nossa vida e em nosso ambiente de trabalho.


