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Aula 13 | Ética e cidadania para uma 
vida mais livre 

Meta da aula

Apresentar a relação entre a liberdade, em seu sentido social, e •	

os fundamentos da ética e da cidadania.

Objetivo da aula

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

1. relacionar o conceito de liberdade aos conceitos de ética e  

cidadania.

 
A questão geral da liberdade 

Poucos assuntos se mostram mais universais do que as discussões que envol-

vem a liberdade. Independentemente da cultura, dos fatores históricos e das 

variações de personalidade, a liberdade é sempre algo desejado. Queremos 

ser livres antes mesmo de termos consciência do conceito de liberdade, pois 

este é um impulso natural dentro da existência humana. 

Mas o que significa ser livre? Livre de quê? Para quê? A princípio, quando 

falamos de liberdade, o assunto parece algo muito amplo e, de certa forma, 

indefinido. Nesta aula, buscaremos justamente fixar um campo específico 

onde a liberdade humana pode se manifestar: o das relações sociais. Vamos 

também demonstrar como as noções de ética e cidadania estão profunda-

mente ligadas a uma existência plena e livre.

Faça uma experiência: construa um palácio. Adorne-o com 

mármore, quadros, ouro, aves-do-paraíso, jardins suspen-

sos, todas aquelas espécies de coisa. [...] E entre no palácio. 

Bem, pode ser que você nunca mais queira sair. Talvez, para 

dizer a verdade, você nunca mais vá sair. Você ali tem tudo! 

“deixem-me só”! Mas, de repente – uma bobagem! Seu 
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castelo é cercado de muros, e lhe dizem: “Tudo aqui é seu! 

Divirta-se! Só não ponha o pé fora daqui! “E, acredite-me, 

nesse instante você irá desejar deixar seu paraíso e pular os 

muros. E até mais! Todo esse luxo, toda essa plenitude só 

irá piorar seu suplicio. Você até se sentirá ofendido por cau-

sa de todo esse luxo. [...] Sim, está falando somente uma 

coisa: Um pouco de liberdade! Um pouco de liberdade e 

um pouco de autonomia (FRANK, 2002, p. 63).

Fonte: http://www.turismo.rs.gov.br/portal/index.php?q=galeria&es=2207

Figura 13.1: Um pouco de liberdade. 

Afinal, o que é liberdade?

Para que possamos pensar a liberdade em um sentido social, a primeira no-

ção que devemos afastar é aquela que apresenta a liberdade como uma 

possibilidade para “tudo”. A noção de liberdade que inclui a ideia de não 

haver limites quanto às ações praticadas corresponde a uma ingenuidade. 

Corresponde até mesmo a um desconhecimento profundo a respeito de 

como ocorrem os movimentos dentro de uma sociedade qualquer.

Pensar a liberdade dentro de determinada comunidade pressupõe neces-

sariamente a ideia de limite, ou seja, a liberdade se refere sempre a um 

conjunto de ações as quais é permitido realizar. Ser livre é poder praticar 

um conjunto de ações “praticáveis”, e não qualquer tipo de ação. 

O que seriam ações “praticáveis” em termos de sociedade? Basicamente, os 

grupamentos humanos sempre encontram maneiras de estipular condutas 
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que são permitidas e condutas que não são permitidas a seus integrantes. 

Esse equilíbrio entre aquilo que pode e aquilo que não pode ser praticado 

tem como função principal proteger os próprios integrantes da sociedade de 

condutas nocivas ao meio social, tais como a violência e o abuso de poder. 

Imagine como seria um meio social onde cada integrante se sentisse no di-

reito de fazer ilimitadamente o que quisesse. Seria insustentável! Isso porque 

as diferentes vontades entrariam em conflito devido à falta de limites para 

determinar até que ponto uma ou outra pessoa teria o direito de impor o 

seu desejo.

Dessa maneira, a liberdade “absoluta” dos integrantes de um meio social 

conduz, ao contrário, à não liberdade.  Para que se possa pensar em uma 

liberdade plena, é preciso que se pense, ao mesmo tempo, nos limites dessa 

liberdade, ou seja, a liberdade plena passa a ser definida não como a liberda-

de sem limites, mas como a vivência plena daquilo que se pode fazer dentro 

dos limites. 

 
A discussão sobre a liberdade na história das ideias

A discussão da liberdade dentro das sociedades é tradicional. Filó-

sofos como Jean-Jacques Rousseau e Thomas Hobbes se ocuparam 

bastante desse assunto. Hobbes defendia a ideia de que a natureza 

humana é má e, portanto, a vida em sociedade e suas respectivas 

leis e regras seriam a única maneira de evitar um estado de guerras 

intermináveis, em que cada um buscaria a todo custo fazer valer 

sua vontade. Para Hobbes, o homem é “lobo de si mesmo”.

Rousseau já defendia que a natureza do ser humano é boa, e que 

é justamente a sociedade que “produz” a maldade no homem. 

Esses dois filósofos, contudo, concordam em um ponto: devem 

existir acordos e leis dentro das sociedades humanas para que seus 

integrantes consigam coexistir em suficiente harmonia. Veja, a se-

guir, a citação de Rousseau retirada de sua obra O contrato social:
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Fontes: http://www.loc.gov/exhibits/world/
images/s36.jpg Fonte:  http://www.diaa-

dia.pr.gov.br/tvpendrive/
arquivos/Image/conteudos/
imagens/2Filosofia/1rousseau.jpg

Suponhamos os homens chegando àquele ponto em 

que os obstáculos prejudiciais à sua conservação no 

estado de natureza superem, pela sua resistência, as 

forças de que cada indivíduo dispõe para manter-

se nesse estado. Então este estado primitivo já não 

pode subsistir, e o gênero humano, se não mudasse 

de modo de vida, desapareceria (...). Essa dificuldade, 

reconduzindo ao meu assunto, poderá ser enunciada 

como se segue: encontrar uma forma de associação 

que defenda e proteja a pessoa e os bens de cada 

associado com toda a força comum, e pela qual cada 

um, unindo-se a todos, só obedece contudo a si mes-

mo, permanecendo assim tão livre quanto antes (...) 

(ROUSSEAU, 2000, p. 69).

Como os comportamentos éticos e cida-
dãos fornecem as condições básicas para a 
liberdade na vida social?

Quando pensamos em liberdade estamos, necessariamente, nos referindo 

também a outra palavra muito próxima: “possibilidade”. A relação entre 

essas duas palavras se estabelece na medida em que, de certa forma, o grau 

de liberdade que vivemos corresponde à quantidade de possibilidades de 
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que dispomos na vida. Ter liberdade é ter como escolher entre várias possi-

bilidades, e, quanto maior for o número destas possibilidades, maior poderá 

ser considerado nosso estado de liberdade. 

Agora, vamos pensar no seguinte: quais são os fatores que determinam o 

número de possibilidades dentro de nossa vida social?

Antes de entrarmos na análise desses fatores, uma coisa deve ser tomada 

como pressuposta, porque é muito clara e inegável: sejamos pobres ou ri-

cos, fortes ou fracos, jovens ou maduros, sejamos quem quer que sejamos, 

somos dependentes do meio em que vivemos. Este meio corresponde tanto 

ao conjunto de recursos materiais com o qual a sociedade dispõe quanto ao 

conjunto de pessoas que convivem nesse referido meio.

 

Uma coisa deve ser tomada como pressuposta, porque é muito cla-

ra e inegável: sejamos pobres ou ricos, fortes ou fracos, jovens ou 

maduros, sejamos quem quer que sejamos, somos dependentes 

do meio em que vivemos.

 

Pois bem, depois de estabelecido esse pressuposto, podemos agora pensar 

que se, por exemplo, existem altos níveis de segurança na sociedade em que 

vivemos, poderemos nos sentir mais livres para caminhar pelas ruas, dirigir 

no trânsito ou mesmo trabalhar. 

Vimos na Aula 10 deste curso, sobre segurança pública, que, por exemplo, o sis-

tema de segurança no Brasil apresenta graves falhas, sobretudo no que se refere 

à estrutura carcerária quanto à recuperação daqueles que cometeram crimes. 

Quanto de nossa liberdade não é ameaçada por um sistema que não pune e 

não recupera adequadamente as pessoas causadoras de violências e roubos?

Um outro fator é a educação, visto na Aula 9. Imagine quantas possibilida-

des (ou seja, o quanto de sua liberdade) não são retiradas de uma pessoa 

que recebeu uma educação de baixa qualidade! O setor educacional brasi-

leiro necessita de uma reforma estrutural urgente. Afinal, como ser suficien-

temente livre na sociedade se a educação recebida não permite desenvolver 

os conhecimentos necessários para o mercado de trabalho ou mesmo para a 

integração no mundo da tecnologia? A deficiência no sistema de educação 
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é grande limitadora de possibilidades, causando grande prejuízo na vivência 

de uma liberdade mais plena.

Quanto ao fator saúde, outra área deficiente em nossa sociedade, podemos 

encarar que as possibilidades só existem para aqueles que estão vivos, ou 

pelo menos suficientemente saudáveis ou medicados.

Nesse sentido, se perdemos a saúde, se não contamos com uma rede social 

que nos proteja da doença e do acidente, se estamos mais vulneráveis à mor-

te, então também estamos mais vulneráveis à perda de liberdade.

Também podemos refletir sobre como a desigualdade social, o preconceito, 

a intolerância cultural e religiosa correspondem a fatores que funcionam 

como grandes “muros” para as liberdades individuais e de grupo dentro das 

sociedades humanas. 

Dizemos que esses fatores se mostram como “muros” porque, tal como 

eles, que são construções que servem para limitar espaços físicos, esses fa-

tores limitam a vida social.

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/aulas/14810/imagens/
muro350x262.jpg

Figura 13.2: Preconceito, intolerância, desigualdade, injustiça: muros para a liberda-
de social.

Em contrapartida aos “muros”, existem fatores que são fundamentais para a li-

berdade em seu sentido mais praticável. Alguns exemplos dessas condições são:
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estar seguro;•	

estar saudável;•	

estar imerso na educação e na cultura;•	

ter acesso à tecnologia e a uma boa qualidade de vida;•	

viver segundo sistemas econômicos e políticos confiáveis;•	

poder professar a fé religiosa;•	

poder existir enquanto diferente e ser valorizado nessa condição;•	

respeitar os limites do meio ambiente.•	

Observe que todos esses fatores estão diretamente vinculados ao que se quis 

estabelecer como ética e cidadania durante este curso. A noção de cuidado 

com o próximo e com o meio, a noção de “comunidade” (comum-unidade) 

são pontos fundamentais para compreendermos o papel da ética e da cida-

dania. Elas se mostram como o caminho pelo qual conseguiremos, com uma 

educação mais plena, construir um ambiente mais seguro, justo, saudável, 

rico, e, portanto, mais livre.

 

Vida de gado

Fonte: http://www.noticias.ms.gov.br/ShowPicture.php?id=19929
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A conhecida música “Admirável Gado Novo” é de Zé Ramalho, gran-

de cantor e compositor nordestino. A música possui uma bela e críti-

ca letra sobre a situação do povo que vive “tocado” e preso como o 

gado, perdido em sua ignorância. Segue um trecho da música:

(...) O povo foge da ignorância

Apesar de viver tão perto dela

E sonham com melhores tempos idos

Contemplam essa vida numa cela

Esperam nova possibilidade

De verem esse mundo se acabar

A arca de Noé, o dirigível 

Não voam nem se pode flutuar

Eh oh oh, vida de gado/ povo marcado

Eh povo feliz

 
Atividade 1 

Atende ao Objetivo 1

Leia o artigo primeiro da Declaração Universal dos Direitos do Homem, redi-

gida na França em 1789:

Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e 

direitos. São dotadas de razão  e consciência e devem agir 

em relação umas às outras com espírito de fraternidade. 

(NAÇÕES UNIDAS, 2010).

Agora, responda de que forma a noção de liberdade apresentada no texto se 

encontra em profunda dependência com a ética e a cidadania.
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Conclusão

A liberdade deve ser pensada como elemento fundamental para a plenitude 

da existência humana, ao mesmo tempo que devemos considerar toda a 

ética e a cidadania como promotoras dessa liberdade.

No entanto cabe considerar que a liberdade, embora sempre por um lado 

desejada, é, muitas vezes, evitada pelo preço que cobra. E qual seria o preço 

da liberdade? 

Basicamente, viver uma liberdade plena corresponde a assumir a responsa-

bilidade pelas atitudes que tomamos, enquanto “atitudes livres”. Esse “as-

sumir” gera tanto a possibilidade de tomar para si o mérito ou o demérito 

tanto pelas boas escolhas quanto pelas escolhas “erradas”. Queremos aqui 

dizer que amar a liberdade exige a coragem para assumir as consequências 

dos atos livres, e nem sempre as pessoas possuem essa disposição. De certa 

forma, é mais cômodo deixar que os outros decidam por nós. 

O que está aqui em questão é o fato de ser mais fácil culpar os outros 

quando algo não dá certo na vida do que assumir que algum erro quanto às 

escolhas que fazemos possa ter sido cometido. 

Efetivamente, não se está aqui querendo dizer que alguém no mundo possa 

se sentir completamente responsável por tudo o que lhe acontece. Isso por-

que, na verdade, nossas vidas dependem de um grande número de variáveis 

ligadas aos nossos semelhantes. São exemplos de variáveis: o meio ambien-

te, as conjunturas políticas e religiosas, dentre outras.  

Outro ponto problemático fundamental ligado à liberdade reside no fato de 

que muito frequentemente consideramos a liberdade de uma maneira egoís-

ta. Isso porque temos grande facilidade de conceber a necessidade de nossa 

vontade e dificuldade de conceber a necessidade da vontade do outro, ou 

seja, a liberdade muitas vezes só nos parece muito “doce” quando estamos 

usufruindo dela. Mas quando precisamos ceder espaço para a vivência da 

liberdade do outro, aí já nos sentimos incomodados.
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Se estamos todos muito bem preparados para reclamar 

liberdade para nós próprios, menos dispostos parecemos 

para reclamar sobretudo liberdade para os outros ou para 

lhes conceder a liberdade que está em nosso próprio po-

der; se conhecêssemos melhor a máquina do mundo, tal-

vez descobríssemos que muita tirania se estabelece fora 

de nós como se fosse a projeção ou como sendo realmen-

te a projeção das linhas autocráticas que temos dentro de 

nós; primeiro oprimimos, depois nos oprimem; no fun-

do, quase sempre nos queixamos dos ditadores que nós 

mesmos somos para os outros; e até para nós próprios, 

reprimindo todas as tendências que nos parecem pouco 

sociais ou pouco lucrativas, desejando muito que os ou-

tros nos vejam como simples, bem ajustados, facilmente 

etiquetáveis. (SILVA, 2010).

Cabe aqui ressaltar, portanto, a necessidade de pensar a liberdade como 

“bem público”, como “nossa liberdade”, e não como a noção pobre, limi-

tada, egoísta e, sobretudo, ingênua de “minha liberdade”. Pelo menos em 

sentido social a liberdade deve ser sempre referida à coletividade. Mesmo 

a tão valorizada liberdade individual de nosso tempo precisa ser regulada 

pelos limites da coletividade.

Resumo

A liberdade é uma das necessidades mais presentes para a plenitude da •	
existência humana.

Desejamos ser livres antes mesmo de pensarmos a liberdade.•	

A ideia de liberdade sem limites é ingênua e impraticável. Na prática, a •	
liberdade sempre pressupõe limites.

Devemos ser livres para praticar aquilo que for “praticável”.•	

Quanto mais possibilidades, mais liberdade.•	

Nossas possibilidades dependem de nós mesmos e do meio onde vive-•	
mos. Quanto mais livre o meio, mais possibilidades individuais, mais li-

berdade individual.
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Fatores como segurança, educação, saúde, acesso a recursos materiais e •	
ao trabalho podem ser considerados como fundamentais para entender 

a liberdade.

A desigualdade social, o preconceito, a intolerância e a injustiça criam um •	
“muro” que limita as possibilidades dos indivíduos em seus meios sociais.

O preço da liberdade é assumir a responsabilidade pelas decisões toma-•	
das. Liberdade exige a coragem de arriscar diante das possibilidades.

Ninguém é inteiramente responsável por absolutamente tudo que acon-•	
tece a si mesmo e aos outros. Pelo mesmo motivo, ninguém é absoluta-

mente livre: estamos todos em relação de interdependência.

Desejar a liberdade para si é muito mais “fácil” que conviver com a liber-•	
dade dos “outros”.

A liberdade deve ser pensada como “bem público”.•	

Resposta da atividade

Atividade 1

A noção de liberdade apresentada no texto opõe-se à noção de liberdade 

absolutamente individual, ou seja, quando se pode fazer tudo aquilo que se 

deseja. No texto, a liberdade para a realização de um ato deve ser defendida 

desde que este ato não cause mal algum a outra pessoa. A relação que essa 

noção de liberdade possui com a cidadania e com a ética é que essas duas 

perspectivas consideram sempre o bem comum. Para ambas, também vale 

o pressuposto de que as ações praticáveis são aquelas que visam ao bem-

estar da comunidade. Desse modo, dentro da harmonia da comunidade, as 

liberdades individuais encontrarão mais espaço.
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