Prefeitura do Município de Piracicaba
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO MUNICIPAL DE PERÍCIAS MÉDICAS
PROGRAMA DE READAPTAÇÃO PROFISSIONAL

O Bem e o Mal

Para Platão, a nossa existência é comparada à de pessoas que vivem presas em uma
caverna e que vêem apenas as sombras projetadas do mundo exterior.
O universo fenomênico, como o percebemos, é apenas o reflexo do mundo real, o mundo
das ideias.
Para ele, a sabedoria (filosofia) consiste na busca do belo e do justo. Tal pesquisa se
concretiza na Ética e na Estética.
A ética vai estabelecer as normas práticas para a convivência harmoniosa com nossos
iguais. Aí a ideia de justiça.
As leis decretadas pelo Estado são tão somente a concretização imperfeita de princípios
inerentes à Ética.
Já a busca pelo belo expressa-se nas artes, tradicionalmente sete. Hodiernamente
acrescidas do cinema e demais meios midiáticos.
O bem seria sempre conforme à verdade. Para Aristóteles, o justo consiste na adequação do
objeto à sua própria natureza.
O mal não tem existência real. Consiste apenas na ausência do bem.
A Ética é sempre relacional. Já a moral diz respeito ao meu foro íntimo, aos valores
introjetados em minha experiência de vida. Aí o caráter de relativismo dos valores morais. Assim como
na alimentação. - quem é alérgico a frutos do mar não pode comê-los – vale lembrar a máxima de São
Paulo, “tudo me é lícito, mas nem tudo me aproveita”.
Decorre daí a necessidade de discriminação, de discernimento.
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Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu entenda os meus sentimentos e emoções, mais
coerente e harmonioso serei comigo mesmo.

Claudinei Leme de Ramos
Bacharel em Ciências Jurídicas, Mestre em Filosofia do Direito pela UNIMEP (Universidade
Metodista de Piracicaba)
Contato: readaptacao@piracicaba.sp.gov.br
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