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A EXISTÊNCIA ÉTICA
Para que haja conduta ética é preciso que exista o agente consciente, isto é,
aquele que conhece a diferença entre bem e mal, certo e errado, permitido
e proibido, virtude e vício. A consciência moral não só conhece tais
diferenças, mas também reconhece-se como capaz de julgar o valor dos
atos e das condutas e de agir em conformidade com os valores morais,
sendo por isso responsável por suas ações e seus sentimentos e pelas
consequências do que faz e sente.
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Consciência e responsabilidade são condições indispensáveis da
vida ética. A consciência moral manifesta-se, antes de tudo, na
capacidade para deliberar diante de alternativas possíveis,
decidindo e escolhendo uma delas antes de lançar-se na ação.
Tem a capacidade para avaliar e pesar as motivações pessoais, as
exigências feitas pela situação, as consequências para si e para os
outros, a conformidade entre meios e fins (empregar meios
imorais para alcançar fins morais é impossível), a obrigação de
respeitar o estabelecido ou de transgredi-Io (se o estabelecido for
imoral ou injusto).
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A vontade é esse poder deliberativo e decisório do agente moral.
Para que exerça tal poder sobre o sujeito moral, a vontade deve
ser livre, isto é, não pode estar submetida à vontade de um outro
nem pode estar submetida aos instintos e às paixões, mas, ao
contrário, deve ter poder sobre eles e elas. O campo ético é,
assim, constituído pelos valores e pelas obrigações que formam o
conteúdo das condutas morais, isto é, as virtudes. Estas são
realizadas pelo sujeito moral, principal constituinte da existência
ética.
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O sujeito ético ou moral, isto é, a pessoa, só pode existir se
preencher as seguintes condições:
• ser consciente de si e dos outros, isto é, ser capaz de reflexão e de
reconhecer a existência dos outros como sujeitos éticos iguais a ele;
• ser dotado de vontade, isto é, de capacidade para controlar e orientar
desejos, impulsos, tendências, sentimentos (para que estejam em
conformidade com a consciência) e de capacidade para deliberar e
decidir entre várias alternativas possíveis;

5

• ser responsável, isto é, reconhecer-se como autor da ação,
avaliar os efeitos e consequências dela sobre si e sobre os
outros, assumindo-a, bem como as suas consequências,
respondendo por elas;
• ser livre, isto é, ser capaz de oferecer-se como causa interna de
seus sentimentos atitudes e ações, por não estar submetido a
poderes externos que o forcem e o constranjam a sentir, a
querer e a fazer alguma coisa. A liberdade não é tanto o poder
para escolher entre vários possíveis, mas o poder para
autodeterminar-se, dando a si mesmo as regras de conduta.
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