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RESUMO. 
 
 
 

O objetivo deste trabalho é examinar as noções de ética e justiça em Paul Ricoeur 

e as suas implicações pedagógicas. O referencial teórico é a hermenêutica 

fenomenológica e a metodologia baseia-se na pesquisa bibliográfica das obras do 

autor e seus comentadores. Inicialmente, busca-se explicar o que é a ética para o 

autor, os princípios que a orientam e sua aplicabilidade e atualidade. Elaborado 

com base na reflexão sobre o agir humano, questionando-se se este é um modo de 

ser essencial, tenta-se entender o homem no mundo atual. Em seguida, discutiu-se 

o tema da justiça que, para Ricoeur, é parte integrante do desejo de viver bem. O 

justo já não é o bom nem o legal, mas o equitativo.  Para marcar o lugar onde a 

questão da justiça pode ser encontrada, faz-se uma distinção entre a noção de 

outro e outrem. Ricoeur retoma a definição aristotélica de amizade para especificar 

a validade e o alcance da solicitude. Para ele, a amizade antecipa a solicitude, 

facilitando a perspectiva da vida boa, radicada na estima de si; a justiça é tomada 

no plano institucional como virtude política. Essas discussões evidenciam as muitas 

implicações da ética e da justiça ricoeuriana no campo da educação. Por último, 

busca-se explicitar essas implicações.  A educação como práxis se enriquece e 

promove uma ação humana sensata, na medida em que a pessoa encontra a 

verdade própria do saber e do reconhecimento de si mesmo. Desta forma, pode-se 

dizer que a proposta ética de Ricoeur, em função de uma vida boa para cada um, 

em harmonia e pautada pela justiça, é possível e pode ser o caminho do mundo 

atual para uma justa distribuição dos bens a curto e a longo prazo. E, ainda, pode 

ser a garantia do avanço da discussão acerca da ética ocidental e das lacunas, 

nesse avanço da discussão, que ainda são pontos de ruptura para se buscar uma 

sociedade mais humana e igualitária e, sobretudo, um homem mais humanizado.  
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