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A dimensão pessoal e social da moral 

Ponto de vista ético ou moral – Ponto de vista imparcial. Quando 

adoptamos este ponto de vista damos o mesmo peso aos interesses de todas as 

pessoas afectadas por uma dada acção. O grande problema desta perspectiva é 

definir em que circunstancias é moralmente exigível adoptar um ponto de vista 

imparcial e em que casos é moralmente permissível ou até obrigatório sermos 

parciais. 

O maior adversário da adopção do ponto de vista ético é o egoísmo. 

Opõe-se a essa perspectiva de duas formas: 

 Afirma que todas as acções são fundamentalmente egoístas. 

 Afirma que todas as nossas acções devem ser egoístas. 

Egoísmo psicológico – teoria que afirma sermos todos egoístas e que 

defende serem todas as acções humanas motivadas pela satisfação de 

interesses pessoais.  

Egoísmo ético – teoria normativa de tipo consequencialista que defende 

que devemos agir só tendo em conta os nossos próprios interesses. Cada um de 

nós tem a obrigação moral de pensar que os seus interesses têm prioridade 

sobre os interesses dos outros. Agimos moralmente bem quando as 

consequências dos nossos actos promovem o nosso interesse pessoal. Esta 

teoria rejeita que sacrifiquemos o nosso próprio bem-estar para ajudar os 

outros e que os outros sacrifiquem o seu bem-estar para nos ajudar a nós, a não 

ser que ajudar os outros seja do nosso interesse. 

O egoísmo psicológico não implica o egoísmo ético! O egoísmo 

psicológico descreve unicamente como julga que de facto agimos, mas não nos 

diz como devemos agir. Sendo assim podemos defender o egoísmo psicológico, 

mas ao mesmo tempo negar o egoísmo ético. 

O egoísmo ético é uma teoria moralmente credível? 

O egoísmo ético não considera ser nossa obrigação moral básica ajudar 

os outros ou evitar prejudicá-los. É uma teoria pouco plausível em termos 

morais porque não justifica deveres ou obrigações. Uma vez que pode justificar 

actos profundamente imorais ou o culto das falsas aparências, o egoísmo ético é 

para muitas pessoas uma teoria sem credibilidade. 
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Pode o egoísmo ético resolver conflitos de interesses? 

O egoísmo ético parece incapaz de resolver conflitos de interesses dado 

basear-se no princípio de que todas as pessoas devem procurar satisfazer única 

e exclusivamente os seus interesses pessoais. Se assim é, eu devo satisfazer o 

meu interesse e os outros devem satisfazer os seus. 

Há quem considere o egoísmo paradoxal porque, para atingir os seus 

objectivos, o egoísta deve nalguns casos e até certo ponto tornar-se altruísta, a 

negação do egoísmo. 


