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RESUMO 

Considerando que o ser humano interageconstantemente com o meio tão diversificado 

que o cerca é importante que seja feita uma avaliação de suas condutas com um visão 

crítica e apurativa, afinal sempre existira um espaço para questionamentos sobre a 

moral, hora através de ações coletivas, hora através de ações individuais. Além disso, é 

significativo provocar o indivíduo para pensar antes de pôr em pratica dogmas de certos 

grupos sociais, limitar seus instintos e paixões, para uma sociedade mais justa e com 

menos violência. Assim,também, o ser humano através de atitudes conscientes terá 

condições cuidar um dos outros e de preservar a raça humana. 

Palavras-chave:Decisão,ética, moral, bem, mal. 

 INTRODUÇÃO 

No decorrer dos anos, a ética, enquanto significativa conduta para formação 

dos indivíduos e tomada de decisão tem sido tema de discussão de inúmeros filósofos, 

religiosos e profissionais de diversas áreas sociais. 

É inerente ao homem o convívio social e a partir daí ele aprende desde a 

infância e com a prática a discernir o que é bom e o que é ruim. E assim surgem 

questionamentos sobre quais atitudes tomar. 

O objetivo deste trabalho é despertar o interesse sobre a importância da 

reflexão acerca da tomada de decisões, pois nestas são sempre injetadas pré-conceitos e 

possíveis avalição de terceiros sendo que diversas dessas decisões podem repercutir no 

futuro da humanidade. 

O tipo de pesquisa utilizado foi analítico baseado em textos sobre o assunto. 

DESENVOLVIMENTO 

É possível mencionar diversas ocorrências do cotidiano que levam à 

questionamentos dramáticos ou não. Assim como Chauí (2001, p.380) expõe:  



Uma mulher vê um furto. Vê uma criança maltrapilha e esfomeada pegar 

frutas e pães numa mercearia. Sabe que o dono da mercearia está passando 

por muitas dificuldades e que o furto fará diferença para ele. Mas também vê 

a miséria e a fome da criança. Deve denunciá-la, julgando que com isso a 

criança não se tornará um ladrão e o proprietário da mercearia não terá 

prejuízo de fato? Ou deverá silenciar, pois a criança corre o risco de receber 

punição excessiva, ser levada pela polícia, ser jogada novamente às ruas e, 

agora, revoltada, passar do furto ao homicídio? Que fazer? 

Essa afirmação tem sido feita ao longo da história da humanidade desde os 

registros mais longínquos. Tal premissa conduziu Sócrates há várias indagações sobre a 

moral e a ética. Chauí (2001, p.386) descreve: “Sócrates perguntava aos atenienses, 

fossem jovens ou velhos, o que era os valores nos quais acreditavam e que respeitavam 

ao agir”.O processo de resposta está ligado a possibilidades de que o indivíduo dispõe. 

A partir daí esse sujeito irá fazer uma escolha e assim terá tomado uma decisão. 

Ao tomar um veredito o homem toma como base seus pré-conceitos, que são 

adquiridos ao longo da vida pela sociedade que oferece um esquema binário (o bem e o 

mal) conforme o tempo e o grupo social que se aplica. 

O posicionamento do indivíduo será tomado mediante o seu juízo de valor que 

segundo Chauí (2001, p.381) é: “Não se limitam a dizer que algo é ou como algo é, mas 

se referem ao que algo deve ser” que surge quando admira uma atitude ou personalidade 

de outra pessoa e sente vontade de imitar ou ainda por desejar não ser avaliado não 

retrate o seu íntimo. Pois, o ser humano as vezes age de forma positiva, com 

espontaneidade, e outras vezes age de acordo com regras que se não cumpridas 

acarretarão sanções. 

Quando o sujeito toma uma decisão é porque em um momento anterior ele 

estava diante de uma situação de conflito e ao decidir terá feito uma escolha e por 

consequência terá havido a perda de uma das opções de escolha, assim terá julgado qual 

era o custo de oportunidade que o melhor satisfazia naquela situação. O processo de 

decisão é também um processo de aprendizagem, pois o ser humano é passível de erros, 

na maioria das vezes não há como antever, por meio de uma epifania e prever todas as 

consequências dos seus atos, daí ao errar, sob o aspecto empírico, na vida empírica, 

possivelmente poderá ter uma segunda chance. 



Há múltiplas fontes morais como grupos sociais e religiosos que visam regular 

as condutas humanas. Constituem-se uma forma de controle com a intenção de diminuir 

a violência, limitar as ações humanas para uma melhor convivência e sua perpetuação. 

Devem ser repassados ao homem desde sua infância e devem ser constantemente 

praticados e aprimorados. 

O ser humano é um animal racional, contudo nem sempre se utiliza dessa 

racionalidade e toma atitudes sem a devida reflexão, como ocorre, por exemplo, em 

alguns grupos religiosos nos quais os valores compartilhados nem sempre deveriam sei 

os mais estimados. 

É importante que no processo de tomada de decisão o ser humano se dispa o 

máximo possível de seus instintos e paixões. Uma vez que não há no âmbito das 

ciências sociais verdades absolutas ou incontestáveis. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Do apresentado neste texto pode-se concluir que durante a vida o ser humano é 

introduzido em situações que inevitavelmente deve tomar uma decisão mediante 

paradigmas que ao mesmo tempo não são propriamente seus, mas sim naturalmente 

estabelecidos pela sociedade e pelo momento. Um julgamento constante entre o bem e o 

mal feito por terceiros e pelo próprio sujeito. Alguns mais difíceis outros nem tanto, 

mas que objetivam o bem mesmo que seja uma verdade restrita a uma determinada 

sociedade. 

O tema é pujante e remete a muitas reflexões, não sendo dada a devida 

importância pela grande maioria das pessoas por motivos como ignorância, respeito a 

certos dogmas, ou simplesmente por excesso de atividades e pela rotina sobrecarregada 

que consomem o tempo. Enfim o ser humano não percebe que suas atitudes são 

moldadas e partilhadas, de modo que a decisão nunca será somente sua e para si. 

O assunto tem aplicações diversas seja individual ou coletiva, quanto a 

primeira pode-se citar a devolução do dinheiro de um troco dado errado e quanto a 

segunda pode-se citar a proibição do divórcio em certas religiões. 



Meritório, ainda, seria especular mais autores, principalmente filósofos, sobre o 

intérmino tema. O que não se compatibiliza com o objetivo do presente trabalho. 
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