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INTRODUÇÃO 
 
Podemos definir "ethos" como cuidado, cooperação, corresponsabilidade, compaixão 
e reverência. Nessa perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo apresentar 
como Leonardo Boff entende que deveria haver o consenso "mínimo" entre os 
humanos permitindo que todos possam conviver em paz e em solidariedade. O 
método utilizado na pesquisa foi o bibliográfico com base  na literatura existente sobre 
o tema. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
Boff entende que a ética mundial deixa de ser antropocêntrica para ser ecocêntrica 
onde o ecossistema (a Mãe Terra, nas palavras do autor) passa a ser o centro da 
humanidade. 
É necessário haver um diálogo multicultural e inter-religioso para garantir a 
sustentabilidade das sociedades humanas e a salvação dos ecossistemas. É nesse 
quadro de mundanças que "deve emergir a nova sensibilidade e o novo ethos, uma 
revolução possível nos tempos de globalização" (BOFF, 2009, p. 18). 
Sua principal contribuição nas formas de universalização do discurso ético global é 
sobre a ética fundada na dignidade da Terrra que é baseada em princípios e valores 
éticos da Carta da Terra. "A Carta expressa, como efeito, a confiança na capacidade 
regenerativa da Terra e na responsabilidade compartida dos seres humanos de 
aprender a amar e a cuidar do lar comum." (BOFF, 2009, p. 75). 



 
 

Na realidade, um discurso ético completa o outro. Todos fazemos parte do grande 
Todo. Mas, para que essa nova ética seja efetiva, ou seja, "por uma entrega humana 
sensata, globalizante e racional" (BOFF, p. 104), precisa-se também de uma dimensão 
espiritual (pathos). Precisamos de mudanças na mente e no coração em um sentido de 
interdependência global e de responsabilidade universal de todos seres humanos. 
 
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
Por fim, podemos concluir que estamos diante da necessidade de mudanças no 
comportamento dos seres humanos. Necessitamos de atitudes comuns e globais. Toda 
preocupação ética deve dar centralidade ao Universo, essa é a teoria de Boff. Foi 
apresentado aqui elementos de uma ética básica onde toda a humanidade deve ter 
um consenso mínimo e a boa vontade fundamental de servir, sobretudo, à vida. Para 
termos o mesmo destino, precisamos conclamar um novo começo! 
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