
Texto 14: Atalhos Morais 

 

Moralidade não é uma lista de condutas louváveis e condenáveis, pronta para que o 

cidadão a obedeça com o automatismo de um rato de Pavlov. Moralidade é 

consciência, é discernimento pessoal, é busca de uma meta de perfeição que só aos 

poucos vai se esclarecendo e encontrando seus meios de realização entre as 

contradições e ambigüidades da vida. 

  

O problema maior da existência moral não é conhecer a regra geral abstrata, mas 

fazer a ponte entre a unidade da regra e a variedade inesgotável das situações 

concretas. Consciência -- especialmente consciência moral -- não é um objeto, uma 

coisa que você possua. É um esforço permanente de resolução de contradições. 

  

Os códigos de conduta consagrados pela sociedade, transmitidos pela educação e 

pela cultura, não são jamais a solução do problema moral: são quadros de 

referência, muito amplos e genéricos, que dão apoio à consciência no seu esforço 

de unificação da conduta individual. Estão para a consciência de cada um como o 

desenho do edifício está para o trabalho do construtor: dizem por alto qual deve ser 

a forma final da obra, não como a construção deve ser empreendida em cada uma 

das suas etapas. 

  

Quando os códigos são vários e contraditórios, é a própria forma final que se torna 

incongruente e irreconhecível, desgastando as almas em esforços vãos que as 

levarão a enroscar-se em problemas cada vez mais insolúveis e, em grande número 

de casos, a desistir de todo esforço moral sério. Muito do relativismo e da 

amoralidade reinantes não são propriamente crenças ou ideologias: são doenças da 

alma, adquiridas por esgotamento da inteligência moral. 

  

Isso quando se trata de códigos morais de verdade, aqueles costumes surgidos 

espontaneamente da experiência da sociedade durante séculos, sem terem sido 

impostos por ninguém. As coisas se complicam infinitamente quando, em vez 

desses costumes, as pessoas passam a querer obedecer cegamente regras 

burocráticas inventadas por indivíduos que não se sabe quem são e nem que 

competência têm para isso -- e se apegam a essas regras como a dogmas 

sacrossantos, mesmo quando não sirvam ou até atrapalhem. Aí se trata de pura e 

simples preguiça de pensar. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O escritor e jornalista Janer Cristaldo, em suas crônicas, conta suas infrutíferas 

peripécias para conseguir beber cerveja em um movimentado balneário na Romênia comunista. 

Praia cheia, sol a pino, o sedento Cristaldo dirige-se a um quiosque próximo em busca do 

precioso líquido para molhar a garganta. O barraqueiro público – pois tudo era estatal na 

Romênia -  frustra o turista brasileiro ao informar que não dispunha de cerveja. Refrigerante? 

Não tinha. Água mineral? Também não. Não havia nada para vender e pronto. E o que o sujeito 

fazia ali então, indagou Cristaldo? O zeloso funcionário público – pois todos eram funcionários 

públicos na Romênia - respondeu, indignado, que estava cumprindo regularmente seu horário 

de trabalho. Não era problema dele se não havia mercadorias disponíveis para os banhistas. 

  

Esse tipo de mentalidade burocrática, mesmo quando derrotada em economia, cada vez 

mais contamina a sociedade no campo da ética e da moral. 
 


