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o

termo grego que di origem it palavra etica e 0
de ethos que apresenta dois sentidos fundamentais:
a) No
sentido
mais
antigo
significava
"residencia", "morada", lugar em que se habita". Usava-se
primeiramente em referencia aos animais, 0 que deu lugar
ao termo etologia. Posteriormente, aplicou-se aos homens e
aos povos, indicando sua procedencia, 0 pais de origem, etc.
Este primeiro sentido foi reatualizado por Heidegger, para 0
qual a Etica converge para a Ontologia, na medida em que 0
pensar mostra que a morada do homem e 0 ser e, portanto,
que a verdade do ser e 0 elemento originirio do homem. li
nao se trata do lugar exterior ou pais, senao do "lugar"
proprio do homem, de sua atitude interior, de sua referencia
a si mesmo e ao mundo. E 0 que significa 0 termo grego
hixis e que os escolisticos traduziram por habitudo. Assim,
o ethos torna-se 0 solo ou fundamento de onde brotam todos
os atos humanos.
b) Porem, 0 sentido dominante do termo ethos
na tradivao filosofica, desde Aristoteles, e 0 de "modo de
ser" ou "carater". Na verdade, poderiamos traduzi-lo, com
X. Zubiri, como "modo ou forma de vida", no sentido
prof undo da expressao, muito mais do que uma simples
"maneira",
"Carater" nao tern 0 sentido psico-biologico de
"temperamento". Significa modo de ser ou forma de vida,
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que vai sendo apropriada e incorp?rada a~ Jongo da
existencia. Portanto, alcan<;a-se atraves do hablto. Deste
modo 0 caniter nao e dado por natureza, como 0 pathos,
mas ;dquirido pelo habito, seja na forma de virtudes ou de
vicios. Ser adquirido, nao significa que 0 carMer tern menos
realidade, pois ele e fonte dos atos.
A analise etimologica mostra, entao, que a obra
etico-moral do homem parece consistir na aquisi<;ao de urn
modo de ser, em graus sucessivos de apropria<;ao e de
afirma<;ao. 0 menor grau seria 0 dos sentim~ntos (pathos),
que, certamente, saD meus, mas passageI~os e pouco
dependentes da minha vontade. Urn grau maI~ elevado de
posse e constituido pelos costumes. Mas, aCllua deles, 0
carMer constitui uma impressao de tra<;os na pessoa mesma.
E 0 que, vivendo, conseguimos fazer de nos mesmos.
2. Presen~a pre-filos6fica da Etica
Ao iniciarmos uma investiga<;ao, sabemos ja,
mais ou menos, de que se trata. A palavra "moral" esta
presente na linguagem corrente. Na maior parte das vezes
envolve uma qualifica<;ao etica. Outras vezes aparece em
express5es como "estar de moral baixa" ou "estar
desmoralizado". Trata-se de sentidos diversos ou saD eles
convergentes? Como vimos, a pre-concep<;ao central da
palavra Etica e a de "carMer", adquirido P?r "habito". ~sso
significa que os "atos", isolad~mente consIde:ados, t~n.am
uma importancia moral subordmada em rela<;ao ~o habIto,
isto e em relarao a vida considerada na sua totahdade. Por
,
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isso, mesmo que no saber comum se fale de oas a<;oes,
que e importante nao e tanto a boa a<;ao,.mas 0 homem bom
que se revela nos atos decisivos de sua vida.
A vida e certamente tare fa, mas, eticamente, essa
.
.
0
tarefa consiste em fazer-se ou reahzar-se.
Por ISSO,
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comportamento
etico-moral se apresenta como uma
exigencia de apropria<;ao de si mesmo e nao como urn
conjunto de normas impostas exteriormente. No mesmo
senti do, Cicero definiu pre-filosoficamente a moralidade
como vitae degendae ratio, quer dizer, como modo de
conduzir
a vida.
Neste
senti do, 0 homem
e
constitutivamente moral, porque esta condenado a fazer-se,
suficiente ou insuficientemente, propria ou impropriamente.
Em outras palavras, 0 homem tern que ser inevitavelmente
moral, pois tern que agir sempre em dire<;ao a urn agath6n,
(bem). Precisamente por isso a vida tem sempre urn sentido.
E esse senti do que chamamos de moral.
3. A Etica Filos6fica

o

pensamento filosofico sobre essa dimensao
moral constitutiva da existencia mostra uma tensao, que
reaparece em diversas epocas, entre uma etica orientada
fundamental mente para 0 individuo e outra que sublinha a
estrutura transpessoal das exigencias eticas.
Desde a origem, a Etica sempre esteve ligada a
"Politica", pois, para os gregos, a polis estava inserida na
natureza, na physis. Assim, a dike, que comummente se
traduz por justi<;a, significava originalmente "juntura" ou
'justeza", e era uma categoria cosmologica antes que etica.
Consistia no ajustamento ou reajustamento etico-cosmico
do que tinha sido desajustado, e, tambem, no reajuste eticojurfdico de dar a cada urn sua parte (justi<;a). Assim, a dike
se reparte, torna-se nomos ..
Por outro lado, a physis, propria do homem, e 0
logos, cuja fun<;ao consiste em comunicar ou participar no
comum, isto e, na polis. Portanto, 0 nomos, como
concretiza<;ao da dike, que vale para toda a physis, vale
tambem para a polis. Desta forma, em lugar de ser uma

limitayao da liberdade, a lei e um pressuposto e uma
promoyao da liberdade (conceito de "ob-ligayao"),
antecipando, assim, 0 desenvolvimento
hegeliano do
conceito de cidadania, como condiyao necessaria de toda
liberdade e eticidade efetivas.
Vemos, entao, que a moralidade pertence
primeiramente, e pOl' si mesma, a polis. As virtudes do
individuo reproduzem no seu plano proprio as da politha
(Republica). Dai que, para Platao, seja a polis e nao 0
individuo 0 verdadeiro sujeito da moral, pois 0 bem do
individuo esta incluido no da polis e este no da physis ou
cosmos, presidido pela Ideia do Agathon. POl' isso, a virtude
suprema e a virtude da dike ou articulayao, a dikaiosyne. POl'
ser natural, a origem do nomos e da dikaiosyne nao e
simplesmente "natural", mas tambem divina, como aparece
no mito sobre a tecnica politica, descrito no Protagoras de
Platao.
Mas 0 velho Platao, de As Leis, nao acredita que
os homens possam alcan<;ar a virtude pOl' um esforyo
pessoal. E preciso produzir um sistema legal e instaurar um
governo oligarquico capaz de instaurar uma sociedade
dirigida para a realiza<;ao dos fins morais. Poucos homens
sao capazes de praticar a virtude pOl' si mesmos. A maioria
tem que ser dirigida para ela atraves da retorica e da
persuasao. Paradoxalmente, Platao, que tao fortemente
denunciou a condena<;ao de Socrates, nas Leis faz com que
o Conselho Noturno condene a morte ao homem que,
sentindo-se fora da tradi<;ao da polis, se negue a guardar
seus pontos de vista so para si. Deste modo, a politica acaba
pOl'devorar a etica.
Aristoteles vai moderar 0 rigorismo plat6nico.
Mas tambem para ele a moral faz parte da Politica, pois a
vida individual so pode cumprir-se dentro da polis, e
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determinada pOl' ela. 0 bem politico e 0 mais alto dos bens
humanos, pois, embora 0 bem do individuo e 0 da cidade
sejam 0 mesmo, parece melhor e mais perfeito procurar 0
desta ultima. POl' isso, para Aristoteles, antecipando
Habermas, a justiya depende da Lei, de modo que, tendo
sido esta retamente ditada, a justiya legal nao e uma parte da
virtude ou uma virtude, senao toda a virtude.
Embora problemMica, a interpretayao que parece
correta sobre a subordinayao aristotelica da etica a politica,
e aquela segundo a qual Aristoteles afirma a manutenyao do
bem particular no bem commll, harmonizando 0 bem
privado e 0 bem publico. Mas em situayoes politicas como a
atual, caraterizadas pOl' Estados enormes e onipotentes, 0
interesse etico se desloca para a pessoa e se centra na defesa
da
"liberdade
interior",
ou
na
afirmayao
dos
"personalismos" contra 0 totalitarismo. Na concep<;ao
aristotelica, 0 fim da etica e 0 da politica coincidem: e a
felicidade, 0 viver bem, que implica, tanto no caso do
Estado quanta no do individuo, nao apenas a virtude, mas
tambem os bens exteriores numa certa medida. Nesse
sentido, 0 fim da paideia e possibilitar a realizayao do fim,
comum, em certo senti do, ao Estado e ao homem: a forma
suprema da vida, 0 bios theoretik6s.
Portanto, e so no politico, que traduz para os
gregos a sociabilidade essencial do homem, que surge 0
ethos como habito e carMer. Vale ressaltar que 0 logos, que
aparece na defini<;ao aritotelica do homem como zoon 16gon
echon, significa, antes de mais nada, linguagem e,
consequentemente, sociabilidade.
Posteriormente, tanto os epicureos quanto os
estoicos tend em a salvaguardar a liberdade interior. Mas os
primeiros assumem uma posiyao individualista a partir da
afirmayao de que a sociedade foi criada pOl' convenyao,

enquanto que os est6icos concebem a sociedade como uma
comunidade natural, que nao e a (mica. Isso porque, em
primeiro lugar, 0 homem e membro do universo. 0 cosmos
apresenta uma grande unidade, como um corpo regido pelo
principio da simpatia universal. Dentro dessa unidade se da
a comunidade racional e jurfdica de todos os seres racionais,
deuses e homens. Assim, para os est6icos, antes de ser
cidadao desta ou daquela cidade, 0 homem e kosmopolites,
cidadao do mundo, e foi criado para a sociedade (posiyao
erguida, apresentayao do rosto, expressao dos sentimentos,
manualidade e linguagem). Ha, finalmente, a comunidade
politica em sentido estrito, a cidade. Sendo 0 individuo s6
uma parte dela, Cicero pode afirmar que "segue-se por
natureza que anteponhamos a communem utilitatem a nossa.
Porque, da mesma forma que as leis antep6em a salvayao de
todos a do particular, 0 homem bom e sabio, cidadao que
nao ignora 0 dever civil, cuida mais da salvayao de todos do
que da de alguem determinado, ou da dele mesmo" (De
Finibus, III, 64)
o pensamento est6ico tenta, assim, conjugar a
liberdade interior do "sabio" com um comunitarismo de
corte plat6nico.
Ja para a Escolastica, que recolhe e recria a
tradiyao aristotelica , a etica individual e a etica social se
constituem como duas dimens6es igualmente necessarias.
Significa dizer que a Etica nao fica mais sumida na Politica.
Ao contrario, afirma-se decididamente 0 sentido etico desta
ultima, seja contra 0 sacrificio do individuo, seja contra 0
individualismo de qualquer tipo, ou contra qualquer tipo de
maquiavelismo, que pretende tomar a politica independente
da etica, reduzindo a primeira a mera tecnica de aquisiyao,
conservayao e aumento de poder.
A mesma tensao entre uma etica individual e
uma etica social, cujos polos estao representados, na origem

de nossa tradiyao filos6fica, por S6crates e Platao
respectivamente, reaparece no seculo XVIII, personificada
agora por Kant e Hegel. Com efeito, apesar de certos
aspectos ou germes do que poderia ser uma etica social
estarem presentes no pensamento de Kant, sua concepyao
etica se da numa atmosfera marcadamente individualista.
Com efeito, a boa vontade pura nao se ocupa com
conteudos objetivos, que dizem respeito aos outros. 0
imperativo categ6rico e a Metafisica dos costumes referemse ao meu dever e a minha perfeiyao. A reayao anti-kantiana
e iniciada com Fichte, que afirma uma etica social, onde
cada um se sabe responsavel pelo destino etico de todos os
homens, e com Schelling,. que contrap6e a ideia romantica
de "organismo" ao atomismo social do iluminismo.
Tal reayao chega ao seu apogeu com Hegel, que
quer voltar a realidade con creta, reafirmando a bela
harmonia da cidade grega contra toda cisao kantiana. 0
espirito subjetivo se realiza como espirito objetivo em tres
momentos: Direito, Moralidade e Eticidade. No Direito.
fundado na utilidade, a liberdade se realiza exteriormente. A
Moralidade acrescenta a exterioridade da Lei a interioridade
da consciencia moral, 0 dever e 0 prop6sito ou a intenyao.
Mas a Moralidade e constitutivamente abstrata, pois para
ela 0 essencial e 0 "bem moral" separado do "bem em
comum". Por isso, 0 seu lema poderia ser "fiat justitia,
pereat mundus". 0 rigorismo do pensamento moralista vem
do seu carMer abstrato. A Revoluyao francesa tornou-se
terror porque e abstrata. A "tentayao da consciencia" pode
ser sublime, mas nao tem nenhuma eficacia hist6rica. Por
isso, a Moralidade e superada ou suprassumida na
Eticidade. Nao pode haver, segundo Hegel, uma ruptura
entre dever ser e 0 ser, ja que 0 bem se realiza no mundo
concreto. A virtude nao e outra coisa senao a encama<;;aodo
dever na realidade.
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A Eticidade se realiza, pOl' sua vez, em tres
momentos: Familia, Sociedade Civil e Estado. Este ultimo e
concebido como 0 momenta supremo da eticidade. Parece
tratar-se, portanto, de uma volta a Platao contra Kant.
Contudo, e importante lembrar que a filosofia politica de
Hegel mostra que a Politica, no seu acabamento mesmo, e
ainda parcial e insuficiente.Portanto, nao se pode afirmar
apressadamente que 0 pensamento de Hegel significa uma
passagem da etica individualista a uma etica socialista.
Mais recentemente,
Jaspers
e Heidegger
recolocaram a tensao entre etica individual e social. Para 0
primeiro, a existencia do Estado corresponde a realidade
dramitica da existencia e a realiza<;ao do destino comum. E
no Estado que 0 individuo participa da cultura e da
dignidade humana. Porem, 0 Estado e apenas a forma
privilegiada da objetividade social. 0 homem tem que
transcender toda forma de objetiva<;ao, mesmo a do Estado,
que e impessoal, para alcan<;ar a subjetividade da existencia.
Ja em Heidegger, a dimensao comunitiria esta mais
acentuada atraves do Mitsein, que e 0 modo originario e
cotidiano de dar-se a existencia. 0 Selbstsein e zu Sein,
tarefa, conquista. Assim, a existencia e fundamentalmente
afetada pelo destino historico da comunidade.
Da analise de todas estas concep<;oes pode-se
concluir que a etica social nao e um simples apendice ou
uma aplica<;ao da Etica, senao uma de suas dimensoes
constitutivas. Portanto, a Etica, que sem duvida e sempre
pessoal, tem que incluir sua dimensao social, sob pena de
gerar uma situa<;ao de aliena<;ao e falsa consciencia. De tal
modo que 0 problema etico do nosso tempo poderia ser
recolhido na seguinte questao: pode ser considerado
moral mente bom um homem que aceita passivamente e em
silencio uma situa<;ao social injusta?
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Ficou estabelecida a dimensao social e politica
da etica. Isso nao significa, contudo, que possa ser reduzida
a um capitulo da Sociologia. 0 sociologismo afirma que a
for<;a moral das valora<;oes sociais procede pura e
simplesmente da pressao social. Assim, segundo Durkheim
(Les regles de la methode sociologuique, L 'Education
morale) e Levy-Bruhl (La Morale et la science des moeurs),
o fato moral e apenas um fato social, uma imposi<;ao
exterior. Bergson (Les deux sources de la morale et de fa
religion) se opoe a concep<;ao sociologista . A obriga<;ao
moral, segundo ele, e a forma que adota a necessidade no
dominio da vida, quando exige inteligencia e liberdade para
real izar determinados
fins. Esta de acordo com 0
sociologismo em que a etica pode ser apenas pura pressao
social. Nesse caso, ele a chama de "moral fechada". Mas
sobre ela pode dar-se uma "moral aberta", dinamica e ativa
de alguns homens (herois) que reagem contra 0 meio social.
Mas Bergson apresenta ainda residuos de sociologismo,
pois, embora a obriga<;ao moral seja de fato imposta pela
sociedade, de iure nunca pode tel' nesta a sua origem. Nao
se poderia impor deveres ao homem se este nao ja fosse
uma realidade "debitoria".
POl' outro lado, como diz Ortega (El Hombre y la
gente), 0 que e proprio do homem e sua capacidade de
recolher-se em si mesmo ou "ensimismarse", com vistas a
a<;ao no mundo, para projeta-Io, construir ou inventar sua
vida, isto e, para ser moral num sentido originario. Assim,
junto ao "fato social" e ao comportamento social existe 0
"fato moral" e 0 comportamento etico-moral. Ambos sao
exclusivamente
humanos.
A diferen<;a e que 0
comportamento social nao e "ensimismado". POl' isso, nao
se pode aceitar 0 social como fonte do moral, mas apenas
como seu veiculo possivel. E verdade que 0 individuo
comum pode limitar-se a organizar sua vida con forme a
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moral socialmente vigente e ate que seja isto 0 que ocorre
na maior parte das vezes. Mas isso constituiria um
comportamento realmente moral?
Heidegger desenvolveu essa questao na sua
analitica existencial, no contexto da existencia impr6pria
(Uneigentlichkeit) ou inautentica. Em qualquer caso, e
preciso afirmar que 0 homem e inevitavelmente moral.
Alem disso, nao se deve confundir a origem impessoal e
social do conteudo de nossas ayoes com 0 seu carMer de
impropriedade e inautenticidade. Nesse sentido, Zubiri
afirmou que 0 carMer "mediano" do comportamento
cotidiano nao consiste em fazer as coisas como se fazem,
mas em faze-Ias porque se fazem assim. 0 homem, por mais
simples que seja, e sempre responsavel pela sua vida e nao
pode transferir sua responsabilidade para a sociedade. Ele
pode opor-se a qualquer pressao social. Isso significa que,
Junto ao fenomeno da unanimidade, da "publicidade" e do
impessoal, da-se igualmente 0 fenomeno do conflito.
5. A Etica como estrutura ontol6gica do homem
No comportamento
animal,
os estfmulos
suscitam respostas, em principio, perfeitamente adequadas a
eles. Ha entao um "ajustamento" entre 0 animal eo meio, de
tal modo que constituem uma unidade. 0 homem comparte
parcialmente esta condiyao, mas 0 seu organismo, pelo grau
de complexificayao e de formalizayao, ja nao pode
responder em todos os casos e situayoes de forma adequada
ou ajustada. Assim, fica em suspenso diante dos estimulos e
"livre" deles. Ao animal, 0 ajustamento the e dado,
enquanto que 0 homem tem que fazer este ajustamento,
justum facere, justificar seus atos. 0 homem tem que
considerar a realidade antes de executar um ato, 0 que
implica que ele se move na "irrealidade". Isto mostra que,
enquanto 0 ajustamento dos animais se da diretamente, de
realidade a realidade (estfmulo-resposta), no homem se da
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indiretamente. a~raves da possibilidade e da liberdade, que
express am 0 macabamento humano, suas tendencias
inespecificas que abrem 0 ambito das "preferencias".
Aparece aqui um outro plano da liberdade: preferir em vista
de algo, transformando os estfmulos em "possibilidades".
Justificar um ato implica, portanto, dar razao da
possibilidade que foi efetivada. A realidade e uma mas as
possibilidades,
enquanto "irrealidades", sao In'uitas e
obrigam 0 homem a preferir. Assim, e preciso tambem dar
razao da preferencia.
Mas as possibilidades nao se situam indiferentes
diante do homem. Elas aparecem diante de nossas
tendencias,
que permitem
preferir
uma ou outra
possibilidade, em funyao do bem, isto e, da bondade da
realidade ou da realidade boa.
Em resumo, 0 que no comportamento animal e 0
ajustamento, no homem passa a ser a "justificayao". Todo
ato verdadeiramente humano tem que ser "justo", ajustado,
coerente com a realidade. Esta primeira dimensao da
"justificayao" e 0 que Zubiri chama de itica como estrutura.
Numa segunda dimensao, a justificayao significa,
como veremos adiante, justiya. Agora ja nao se trata de que
o ato se ajuste a realidade, senao a norma etica. "Justo" nao
e mais "ajustado" e sim "honesto" (jacere bonum) . Trata-se
da etica como conteudo . Neste sentido, os atos humanos e 0
?omem mesmo podem ser justos ou injustos, morais ou
llTIorais.Mas no primeiro sentido, como estrutura, 0 homem
e necessariamente moral, "justo", ajustado. Desse modo, a
etica como conteudo tem como base imprescindivel a etica
como estrutura.
Dado que 0 homem tem que ajustar-se
ativamente a realidade, cabe pedir-Ihe que 0 faya nao
arbitraria ou subjetivamente, mas conforme a determinadas
normas e a determinados sistemas de preferencias. Ja
Arist6teles e a Escolastica afirmavam que 0 homem se
-------------------PerspectivaFilos6ficaVolume VllI-no

15-Jan.-Jun./2001

191

Jesus

Vazquez

Torres

comporta sempre sub ratione bani, segundo 0 que Ihe
parece "melhor". Mas a bondade deste melhor , nao e
necessariamente a bondade moral.
Em qualquer caso, a dimensao etica .do
comportamento humano, como tal, nao se refere a U1~ remo
ideal, senao que manifesta um aspecto esse~clal da
antropologia, enquanto reflexao que tem por obJeto uma
ideia unitaria do homem.
A Etica enquanto disciplina aut6noma nao e nem
ciencia especulativa pura, nem ciencia pnitica }Jura, mas
uma ciencia especulativamente pnitica. EspeculatlVa porque
nao se propoe diretamente dirigir, mas conhecer.. ~~atica
porque procura conhecer como fundament? d? dmgll· ou
conduzir ("conduta") a ayao. Portanto, ela so onenta quanta
aos princfpios gerais.
Esta concepyao da Etica, que esta presente em
toda a tradiyao, aparece tambem no formalismo moral
kantiano, que nao enuncia a que deve ser feito em cada
situayao, mas como se deve faz~r.
Por outro lado, a Etica enquanto estrutura ou
dimensao antropol6gica e puramente teoretica" limita-se a
estudar certas estruturas. Mas se reduzirmos a Etica a isso,
nunca poderiamos sair do formalismo. A "forma" etica
exige sempre um conteudo, uma "mat~ria" moral,. q.ue se
nutre de elementos religiosos, de inclmayoes (fehcIdade,
ob-ligayao moral, etc.), de condicionamentos situacionais e
hist6ricos e da concepyao vigente de homem em cada
epoca. Esta "materia" da Etica dev~, por~r~l, s:r
racionalmente justificada. Na verdade, teona e pratIc~ n~o
se separam. Para Arist6teles, a forma suprema de p'ra~ls e a
theOl'la, dai que a forma suprema de ethos fosse a~m~Ida no
bios
theoretikos.
Pese a uma certa tendencia ao
intelectualismo, a sabedoria grega nao consistia ~um
simples acumulo de conhecimentos, mas em sabe,r. Viver
bem como homem. Por isso, a Filosofia e sempre pratica na
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sua origem. Tudo que 0 homem faz, incluindo as teorias, e
pratica, e construir-se de algum modo. Mas a teoria nao e
apenas praxis, e tambem poiesis, pois 0 saber implica
penetrar, intervir, modificar e realizar. Preferir e realizar
uma possibilidade na realidade exterior, no mundo e, ao
mesmo tempo, na realidade do sujeito que preferiu tais
possibilidades. Nisso consiste propriamente 0 "ajustamento"
, que se realiza ao longo da vida, atraves de todos os atos,
que van formando nossa natureza por meio de habitos e do
carater.
Portanto, a etica consiste nao s6 em ir
construindo a existencia, mas tam bem no modo como fica
construida, na incorporayao real, fisica e na apropriayao das
possibilidades que foram realizadas e que constituem uma
especie de segunda natureza. Minha realidade natural e
minha pr6pria realidade enquanto recebida. Minha realidade
moral e minha pr6pria realidade enquanto apropriada. Em
cada um dos meus atos YOU realizando em mim 0 meu
ethos, carater ou personalidade moral.
Em conclusao, podemos afirmar que a etica nao
pode ser reduzida a politica nem a sociologia, senao que
possui uma dimensao constitutivamente social. 0 que
fizermos de n6s mesmos teremos que faze-Io numa situayao
con creta, que e antes de tudo social. Assim como nossos
atos tem antecedentes sociais que os tornaram possiveis,
terao tambem consequencias sociais. E 0 que nao levam
suficientemente em conta as eticas abstratas, como a de
Kant. Consequentemente, os outros sao corresponsaveis do
que cada um de n6s fizer de si mesmo, da mesma forma que
cad a um de n6s, construindo-se a si mesmo, colabora, bem
ou mal, na construyao de todos os outros. S6 assim
construimos urn destino ao mesmo tempo pessoal e social,
numa solidariedade etica inevitavel. Portanto, 0 modo de ser
do homem consiste em ter que fazer-se, apropriando-se
progressivamente do seu ser, mediante a realizayao de
determinadas possibilidades, preferidas em fun<;:aodo bem.
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Deste modo, 0 homem vai forjando na vida 0 seu et~os,
carater ou personalidade moral. Trata-se, agora, de anahsar
o ethos, 0 habito, do ponto de vista do seu conteudo moral,
pois ate 0 momenta foi considerado so como estrutura.
6. A virtude como conteudo da Etica
Pel0 seu conteudo moral, os habitos podem ser
bons ou maus, isto e, virtudes ou vfcios. De fato, os
sistemas eticos classicos divergem quanta a concepvao do
supremo bem (prazer, virtude, con:emplavao, ~eus, etc.);
Mas coincidem no fato de serem sIstemas de vIrtudes ate
Kant, que elabora uma etica do dever face a etica ?as
virtudes. Porem, Kant reconhece que, do ponto de vIsta
empfrico, ha necessidade de uma doutrina da virtu~e
(segunda parte da Metafisica dos Cost~mes). ?homem,~ao
e puro, sua vontade nao e santa, pOl' ISSOa etlca empmca
nao pode ser meramente form~l, tem que ocu~ar-se do
conteudo, pois precisa de um gma para 0 que (nao apenas
como) deve fazer.
Assim, a virtude e a forva moral da vontade de
my. homem na prossecuvao do seu dever. Portanto, em
principio, a virtude so e uma e a mesma. Cont~do, s~gundo
a finalidade das avoes devidas, pode haver mmtas vIrtudes.
Mesmo para Kant, a etica do dever e, pois, insuficiente. De
fato 0 dever e sempre um "deve", uma "fait a" de algo ao
que'o dever esta sempre referido, pel0 menos inten~ional ou
idealmente, seja realizavel ou nao. Logo. 0 dever e ,sempre
insuficiencia face a uma plenitude almeJada, que e 0 que
chamamos "valor". Se se deve fazer algo e porque esse algo
e valioso.
Mas os val ores nao sao essel:cias preestabelecidas e subsistentes, mas pura e simplesn;en:e
possibilidades apropriaveis. Sao expressao da ~onve,rgen~Ia
entre a realidade e 0 querer do homem. Nao ha, pOlS,
val ores sem apropriabilidade e apropria<;ao. Ora, nessa
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~~ropriavao consiste justamen~e a virtude. De modo que a
e:Ica do dever, que pretendIa contrapor-se a etica das
vIrtudes, remete a etica dos vaIores, e esta, por sua vez
novamente a dica das virtudes.
'
.
Porem, e preciso afirmar que uma teoria da
vIrtude nao pode ser eIaborada a priori, senao que deve
desenvoIver-se experienciaI e historicamente. Por isso
apresenta ainda grande atuaIidade a definivao aristotelica d~
vIrtude: hixis, procedente da livre escolha e que consiste
num termo medio em reIavao a nos (aqui e agora), reguIada
peIo logos, ~omo a regularia 0 homem prudente.
E conhecida a classificavao das virtudes morais a
partir das quatro virtudes cardinais, que tem sua origem em
Platao e nos estOicos. EIas funcionam como dobradivas
(caJ"dines) nas quais se apoiam e em tome das quais giram
as demais virtudes. Elas representam, segundo Santo
TOI:1as,os quatro modos gerais de virtude: a) determinavao
racIOnal do bem (prudencia), b) impIantavao do bem
(justiva), c) firmeza para aderir a eIe (fortaIeza) e d)
moderavao para nao se deixar arras tar peIo seu contrario
(temperanva). Em todo caso, mais do que 0 quadro de
classificavao das virtudes, 0 que importa e manter a
disponibilidade empfrica e a capacidade crftica diante de
qualquer quadro, isto e, mante-Io aberto a experiencia
hisLorica de descoberta e reaIizavao das virtudes possfveis.
Diante do nosso tema, a questao da justiva ganha
uma reIevancia toda especial, pois e neIa que, de um modo
ou de outro se insere toda a dimensao etica do conceito de
cidadania e do processo de sua reaIizavao.
7. A justica como virtude

E claro que a justiva, como virtude, refere-se ao
justo, mas 0 que e 0 justo? Para os gregos, como ja
dissemos, e a dike. A ordem do tempo cosmico e
instaura<;ao e restaura<;ao do que e justa contra as diversas
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injusti<;as (adikias), restaura<;ao do equilibrio perturba.do. 0
justo e, portanto, em primeiro lugar, a ordem da phySIS que
inclui nela a polis e as coisas human as em geral, e que se
cumpre no tempo, dialeticamente concebido. Ha. um tempo
da adikia ou perturba<;ao da justi<;a, mas dep~Is vem un~
tempo da expia<;ao, do sacriffcio, seguindo, aSSllU,uma leI
do destino c6smico e nao apenas moral.
Portanto a dikaiosyne Uusti<;a) foi primeiro uma
"
.
reivindica<;ao c6smica, divina. E a Nemesis (mesma ongem
de nomos), palavra que expressa a ideia de um reparto ou
distribui<;ao do destino que da a cada um sua parte, que deve
ser respeitada.
Caso contrario: .a hybr~s human a
(perturba<;ao, desequilibrio). su~clta~Ia a vmgan<;a da
nemesis divina. Por isso, a pnmelra vlrtude moral referente
it dike nao era a dikaiosyne, mas a nemesis humana que e a
conformidade com a nemesis divina e consiste em alegrarse com 0 bem e 0 mal merecidos, que, cedo ou tarde, terao
que ser recompensados ou punidos, segundo a ordem do
tempo.
Dissemos tambem que a dike consistia em
"jun<;ao", "justeza", "ajustamento" c6sI?ico. A ;i:tude da
dikaiosyne, descoberta por Platao, e a dlluensao etlca ~esta
concep<;ao da dike. Consiste na exigencia de que, este ajuste
operativo aconte<;a nao s6 no cosmos, mas tambem n~ alr~a
e na sociedade. Assim, cada parte da alma e cada cldadao
tem que fazer a sua parte: alc~~<;and,o ?este modo a
harmonia anfmica e a harmoma pohtlca. E, slmplesmente, a
moralidade.
Na mesma direyao, Arist6teles e Tomas de
Aquino afirmam que a justi<;a nao e. ~pena~ U1~aparte. da
virtude mas toda a virtude. Em defimtlva, a justl<;a consiste
em ius~ari ou ajustar independentemente deste ajuste s:r
realizado pelos deuses e 0 destino, pelos homens. em rela<;ao
aos outros (a virtude da justi<;a propriamente dlta) ou pelo
homem em rela<;ao a si mesmo (entre as partes da alma, em
Platao).
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Neste ultimo senti do, a justi<;a e mais ou menos
metaf6rica. A justi<;a e fundamentalmente "ad alterum" e e
um habito. q~e consiste na vontade de dar a cad a um 0 que e
seu, seu dlrelto, sua parte. Isto significa que ha uma ordem
?U ?ireito previos it nossa vontade de justi<;a. Portanto, a
.JUS~I<;~
nao e da ordem do valor ou ideal ao qual deve tender
o.direIto, senao que vem em segundo lugar. 0 direito, como
dIke e 0 aspecto jurfdico da realidade, ou a realidade mesma
~nq~anto .ajustada ou ordenada, ao passo que a virtude da
just!<;a (dlkaiosyne) e precedida pelo direito. Por isso em
primeiro lugar, "direito" (ius) significa a coisa justa me~ma
e s6 depois significa a ciencia ou arte de conhece;
c~ncretaI~e~te, numa situayao jurfdica determinada, quais
S~? ~s dlreltos que assistem a um ou a outro. Enquanto
ClenCIaou arte, 0 direito nao e a virtude etica da justic;a. S6
quando se executa, e para aquele que a executa, torna-se
realmente um ato virtuoso de justic;a. Neste sentido a
justic;a pode ser considerada como virtude geral ou gen~ro
em relac;ao ao qual todas as outras seriam especies.
Num sentido mais estrito, a justic;a pode tambem
s~r .considerada como a execuc;ao do bem jUrfdico, do
dlrelto de cad a um. Mas nao consiste em dar a cad a um 0
que e seu de uma vez por todas, e sim, fundamentalmente,
na sua restituic;ao permanentemente reiterada. A justic;a nao
foi, e n.ao pode .ser: estabelecida de uma vez para sempre.
!'1a r~ahdade, a jUstlc;a e luta pela justic;a, restituic;ao, tare fa
mfimta. Certamente, 0 justo e ordem e ajustamento, mas
nao e uma ordem estatica senao dinamica e essencialmente
hist6rica, e sua realizac;ao se da necessariamente no ambito
do politico.
8. A Pofitica como

0

lugar do justo

Na sua origem classica, as teorias polfticas nao
tinham como objetivo 0 exercicio eficaz do poder, como
parece ser 0 caso a partir da fundEH;ao dos Estados
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modernos. 0 objetivo era pensar a melhor constit~i?ao, a
partir da defini<;ao das mel~ore~ c~ndi<;oes ~a:a. a p~atlC,a.da
justi<;a. A forma<;ao da polls SlgnI~COU ~ ~Itona s~m~ohc~
da liberdade sobre 0 destino, atraves da ldela de leI.
lei
que permite ordenar a sociedade sob uma const.ltUl~ao
(politeia), que submete os individuos a no~ma da. Justl<;a,
assegurando
aos cidadaos a igualdade
~l~onom,za). e ,a
equidade (eunomia). A racionalidad~ 'poht~ca classlca e,
pois, teleologica: ordenamento da pratlca vIsando um fim
que e a justi<;a.
. .
_
Mas como mostra H.L.Vaz, essa legltllTIa<;ao do
poder pel a jus'ti<;a, igualando vontade politica e vontade
instauradora de leis justas, tinha na sua base um pressupo~to
ontologico, segundo 0 qual a ordem da cidade esta refenda
a ordem divina do cosmos. Quando essa ordem come<;a a
ruir nos tempos modern os, 0 que constitui 0 politic? ~ a
vontade de poder, que se impoe como fim e. ~UbSt~tUl a
justi<;a pel a for<;a soberana como fonte de l.egltllTIa<;ao. 0
Principe de Maquiavel
e a expressao 1;n~IS forte ~~sse
fen6meno.
Da-se uma ruptura entre Etlca e PolItlca,
acentuada pela logica implacavel da razao de Estado.
Contudo , continua sendo necessario afirmar, 0,
principio
classico
da vida polit!~a:
~ po?er
~o e
verdadeiramente
politico se for legltllTIO, IStO e,. regldo e
circunscrito por leis, que, por sua vez, tem que ser Justas, no
sentido de garantir e regular 0 direito dos cidadaos.
A complexidade
e a hipertrofia
dos Estad~s
contemporaneos
leva a uma crise da sociedad.e politi~a. Da~
se um confronto entre as aspira<;oes a jllstl<;a social ea.
, .
e
participa<;ao, por um lado, e os os aparatos burocratlc~s es
repressivos do poder do Esta?o, por o~tr? 1!ma d,a~ ralz
dessa crise parece ser um proJeto de eXIstenCIa polItlca, que
considera a oposi<;ao individuo-poder
como sendo a base
primaria e constitutiva do politico e nao 0 ser-em-comWTI.
Alem disso, nesse contexto
0
individ~o. e pe~sad~
basicamente como ser de necessidades e carenclas. ASSllTI,

?~
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restri.<;ao da liberdade pela lei aparece legitimada como
condl<;ao inicial do sistema de satisfa<;ao das necessidades e
,
c01:sequ.entemente,
0 politico
passa a ser regido pel a
raClOnaIIdade instrumental do "fazer" e do "produzir". Estes
se tornam fins em si mesmos
e deslocam
os fins
prop~iaJ~lente eticos para 0 ambito das convic<;oes subjetivas
dos mdlviduos. Nao deixa de ser sintomMico 0 risco de
"formaliza<;ao" das democracias contemporaneas
apontado
por ~a~ermas, bem ~omo a onipotencia e sacraliza<;ao do
economlco, reconheclda
e padecida implicitamente
como
llm destino.
Deste modo, torna-se urgente imaginar novos
c~me<;os pa~a a filosofia politica a para a vida politica
mesma, conslderando a comunidade etica como anterior aos
pr?blemas da re~a<;ao individuo isolado-poder. E a partir da
IdeIa de comumdade
etica que devemos repor a questao
fundamental, que, na formula<;ao de H.L. Vaz, estabelece ao
mesmo tempo a fronteira e a comunica<;ao entre Etica e
Politic~: "como recompor, nas condi<;oes do mundo atual, a
comumdade
humana como comunidade
etica, e como
fundar sobre a dimensao essencialmente etica do ser social a
comllnidade politica? ( .... ) Queremos Crer que uma nova
fo~ma de comunidade etica na civiliza<;ao contemporanea,
CllJOS esbo<;os de expressao simbolica tem como fundo a
emergencia
historica
da
consciencia
dos
direitos
humanos
esteja presente e atuante em nosso mundo
assinalando a crise e 0 declinio (no proprio paroxismo de
su~ ~pa:ente onipotencia) do Estado do poder e impondo a
eXlgenCIa, a um tempo etica e politica, da edifica<;ao de um
autentico Estado de direito".

Podemos concluir que, do ponto de vista etico, a
vida enquanto tal nao e 0 mais importante.
Ela passa,
podemos ate muda-Ia. Mas 0 que verdadeiramente
importa e

o que nao passa, 0 que fica, 0 que fizermos com ela. Assim;
o objeto formal da Etica nao e a vida. mas 0 caniter
adquirido com ela, 0 que imprimimos nela, a personalidade
etica. A tare fa etico-moral
consiste, portanto, em
transformar em destinayao 0 que deixado a si mesmo seria
simples destino.
o que conseguirmos fazer de nos mesmos ao
longo da vida, em termos de sucesso ou insucesso, em graus
sempre
indetermimiveis
ao
certo,
implica
uma
responsabilidade que nao e apenas de cada um, mas
necessariamente
solidaria.
Cada um e eticamente
corresponsavel da perfeiyao e da imperfeiyao dos outros. E
mediante 0 respeito a sua personalidade etica e fornecendolhe os meios ao meu alcance, que eu posso e devo ajudar 0
outro a sair da alienayao e realizar seu ethos, ja que este e
sempre estritamente pessoal.
Contudo, bem entendido, 0 conceito de ethos
social e legftimo e importante e exige a abertura da ciencia
da sociedade a uma etica social, dado que a realidade
humana e constitutivamente moral e social. M. Weber
mostrou, tal vez com um excesso de otimismo, que a
direyao moderna da historia aponta para a intensificayao do
processo civilizatorio e racionalizador, com uma tendencia a
ajustar e justificar modos de convivencia anteriormente
adotados por tradiyao. Assim, cresce na realidade social e
na ciencia social a carga de eticidade. Afinal, 0 homem se
associa nao apenas por natureza, mas para "viver bem", isto
e, com uma finalidade etica.
0 ponto de partida para a
etica social e a determinayao do bem moral social e 0 seu
termo e a apropriayao do ethos social. Tal etica tem que
tratar das virtudes sociais e do ethos social. Hoje parece um
pouco estranho, mas ja Aristoteles desenvolve uma longa
teoria da philia como introduyao a polftica, pois sem philia,
sem as virtudes da socialidade nao pode haver uma boa
politeia.
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