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O Altruísmo e a Moral – Francesco Alberoni e Salvatore Veca 

Resumo e comentários de Marcelo Loyola Fraga 

 

Introdução 

 

No passado os homens possuíam certezas religiosas e morais. Toda a vida individual e 

social era organizada em conformidade com estas crenças sagradas. Seus símbolos de 

pedra, os monumentos religiosos, sobreviveram aos milênios. Mesmo durante a época 

greco-romana, apesar de toda a importância que se dava à reflexão racional, os 

monumentos mais importantes continuaram sendo os religiosos. E mais ainda na Idade 

Média Cristã. A grande transformação aconteceu com a Revolução Industrial. Com ela, 

pouco a pouco, o banco, a bolsa, o arranha-céu de escritórios substituíram as 

catedrais. 

 

É claro que até hoje existem, em nossas cidades, numerosos templos, que muitas 

pessoas continuam sendo religiosas, festejando o Natal, a Páscoa, o Ramadã. Porém, 

tudo isso continua em função principalmente da tradição, resquício de um impulso que 

já foi muito forte, mas que se torna cada vez mais fraco. Os modernos projetos 

urbanos já não são mais planejados separando, antes de mais nada, a zona sacra da 

zona profana. Os sindicatos, ao contratarem as férias, não são movidos por critérios 

religiosos. Isto, mesmo quando os trabalhadores são devotos. Paralelamente à crise do 

sagrado torna-se cada vez mais difundida a recusa do conceito de pecado e até do 

conceito de culpa moral. As grandes revoluções culturais, a liberação sexual e o 

feminismo, derrubaram muitas crenças até então consideradas imutáveis. Já não 

existem mais tábuas absolutas da lei, regras imutáveis, e muitos pensam, que o 

conceito de bem e de mal estão desaparecendo assim como a idéia de demônio e 

tentação. 

 

Porém, ainda que não tenhamos diante dos olhos as tábuas da lei, sabemos muito bem 

quando estamos fazendo o mal, percebemos a diferença entre a intenção maldosa e a 

boa, sabemos distinguir entre virtudes e vícios. Em nenhuma sociedade, até hoje, 

foram elogiados a mentira, o abuso, a violência, a crueldade, a opressão dos fracos, a 

arrogância, a inveja, a sovinice, a mesquinharia e condenados o altruísmo, a amizade, 

a generosidade. 
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Por que motivo então, todos continuam repetindo que a verdade já não passa de mera 

opinião e que os valores se esvaziaram? É preciso que estas palavras, verdade, 

valores, normas signifiquem algo bastante diferente daquilo que podemos facilmente 

observar à nossa volta.  De quais verdades, de quais valores e normas falam então os 

que olham saudosamente para o passado?  

 

A resposta é a seguinte: eles olham para uma época em que as pessoas confiavam 

cegamente num livro, num escrito. Um livro religioso como o Evangelho ou o Corão. 

Ou então numa obra filosófica como a de Aristóteles.  Procuram um livro que contenha 

verdades absolutas, aceitas por todos, seja por razão, seja pela fé; seja por intelecto, 

seja por coração. Verdades reveladas por Deus ou absolutamente evidenciadas à 

inteligência. 

 

Este tipo de livro, contudo, já não existe e nem pode mais existir. As religiões 

reveladas e dogmáticas, assim como as filosofias eternas, pertencem a uma fase 

histórica na qual a grande maioria das pessoas era de analfabetos, o progresso técnico 

muito lento, razão pela qual uma elite do saber e do poder conseguia concentrar num 

livro as suas crenças. O livro sacro, as tábuas da lei, a obra filosófica definitiva são 

características de uma sociedade na qual o saber é monopólio de poucos e isento de 

crítica racional. Onde este saber é defendido com a excomunhão, a perseguição, a 

inquisição.  

 

A tese que os autores defendem é que a moral não está nem um pouco desaparecida 

deste mundo. Livrou-se simplesmente do medo e da coerção e voltou, para todos, à 

sua frente de origem: o coração e a inteligência. 

 

A moral, hoje em dia, já não tem seus fundamentos num mandamento divino ou no 

medo do inferno. E tampouco tem seus fundamentos num livro, num raciocínio 

filosófico. A moral surge continuadamente em todo ser humano do próprio fato de ele 

ser capaz de amar. 

 

A moral não precisa de tábuas de lei, pois renasce continuadamente como dilema 

moral em cada um de nós quando temos que escolher entre duas coisas que para nós 

têm valor. A moral ecológica nasce do nosso amor pela natureza, pelos animais, na 

preocupação pelo futuro dos nossos filhos. Brota do temor de destruir, com a nossa 

agressividade econômica e técnica, as coisas que para nós são essenciais.  E 
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apresenta-se como dilema, pois sabemos que não podemos ter duas coisas 

contraditórias, o que nos força a renunciar uma delas, a escolher entre aquilo que é 

bem e aquilo que é mal. 

 

Os autores afirmam que a tese fundamental da moral moderna é diferente da antiga e 

não tem uma só raiz, mas sim duas. De um lado o impulso, do outro a razão. Se a 

racionalidade o impulso generoso pode se tornar uma ação insana e nociva. Só existe 

moral se a racionalidade se encarrega da intuição e leva a bom termo o impulso de 

amor e generosidade. 

 

A moral surge então simultaneamente do encontro entre o altruísmo e a razão. 

Historicamente, entretanto, esses dois componentes foram muito mais separados do 

que unidos. As diferentes culturas atribuem-lhe um peso bastante diferente.  

 

 

Afinal, o Que é Ética?  

   

"A ética é daquelas coisas que todo mundo sabe o que são, mas que não são fáceis de 

explicar, quando alguém pergunta”.(VALLS, Álvaro L.M. O que é ética. 7a edição  

Ed.Brasiliense, 1993, p.7)  

 

Segundo o Dicionário Aurélio Buarque de Holanda, ÉTICA é "o estudo dos juízos de 

apreciação que se referem à conduta humana susceptível de qualificação do ponto de 

vista do bem e do mal, seja relativamente à determinada sociedade, seja de modo 

absoluto”.  

 

Alguns diferenciam ética e moral de vários modos:  

 

1.     Ética é princípio, moral são aspectos de condutas específicas;  

2.     Ética é permanente, moral é temporal;  

3.     Ética é universal, moral é cultural;  

4.     Ética é regra, moral é conduta da regra;  

5.     Ética é teoria, moral é prática.  
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Etimologicamente falando, ética vem do grego "ethos", e tem seu correlato no latim 

"morale", com o mesmo significado: Conduta, ou relativo aos costumes.  Podemos 

concluir que etimologicamente ética e moral são palavras sinônimas.  

 

Ética empresarial 

  

Uma empresa ou entidade tem que ser, obrigatoriamente, percebida com um elemento 

ativo do contexto social (cultural, político, econômico etc) e esse fato remete, 

obrigatoriamente, a compromissos e responsabilidades que elas (empresa ou 

entidade) devam ter com a sociedade como um todo. 

 

O conceito de ética empresarial ou organizacional (ou ainda de ética nos negócios) tem 

a ver com este processo de inserção. A empresa ou entidade devem estar presentes 

de forma transparente e buscando sempre contribuir para o desenvolvimento 

comunitário, praticando a cidadania e a responsabilidade social. Se atentam contra a 

cidadania, ferem a ética empresarial. 

 

A ética social se pratica internamente, recrutando e formando profissionais e 

executivos que compartilham desta filosofia, privilegiando a diversidade e o pluralismo, 

relacionando-se de maneira democrática com os diversos públicos, adotando o 

consumo responsável, respeitando as diferenças, cultivando a liberdade de expressão 

e a lisura nas relações comerciais. 

 

Ainda que se possa, filosófica, doutrinária e ideologicamente, conceber conceitos 

distintos para a ética social, há algo que não se pode ser contrariado jamais: a ética 

social é um atributo indispensável para as organizações que querem manter-se vivas 

no mercado e a sociedade está cada vez mais alerta para os desvios de conduta das 

organizações.  

 

Valer-se do abuso econômico, constranger adversários que exprimem idéias distintas, 

desrespeitar os funcionários, impondo-lhes condições adversas de trabalho, agredir o 

meio ambiente, não priorizar a qualidade na fabricação de produtos ou na prestação 

de serviços e usar procedimentos escusos para obter vantagens a todo custo 

(corrupção, manipulação de balanços, formação de cartéis etc) são alguns destes 

desvios que afastam a empresa de sua verdadeira função social. 
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A ética não é um valor acrescentado, mas intrínseco da atividade econômica e 

empresarial, pois esta atrai para si uma grande quantidade de fatores humanos e os 

seres humanos conferem ao que realizam, inevitavelmente, uma dimensão ética. A 

empresa, enquanto instituição capaz de tomar decisões e como conjunto de relações 

humanas com uma finalidade determinada, já tem, desde seu início uma dimensão 

ética.  

 

Uma ética empresarial não consiste somente no conhecimento da ética, mas na sua 

prática. E este praticar concretiza-se no campo comum da atuação diária e não apenas 

em ocasiões principais ou excepcionais geradoras de conflitos de consciência. Ser ético 

não significa conduzir-se eticamente quando for conveniente, mas o tempo todo.  

 

 

 

 


