
o ETHOS DA BIOETICA 1 E A EXISTENCIA
DOOUTRO

/ - /NTRODUr;/iO Ii COMPLEX/DADE DO TEMA:

1. Os desafios eticos, em sua concretude, sao tao
amplos quanta dem~ndam as dilemas da vida social na
atualidade. As discussoes sabre etica sao certamente
importantes, e abertas, au seja, inesgotaveis; porem, se nao
sao acompanhadas de uma teoria da a9ao e de estrategias de
envolvimento, permanecem ineficazes. Par que? Porque
estamos merguniados num tempo pragmatico, que
desorganiza as processos anteriores da intersubjetividade2 e
da propria concepyao da alteridade3

, dentro da desafiadora
relayao entre culturas diversas, pessoas "individualizadas", e
instituiyoes economico-operacionais. Alem do mais, talvez
ninguem tenha mais a autoridade sagrada de preyer, la no

I Numa primeira via, a Bioetica e a continua<;:ao da Etica (com letra
maiuscula para referir-se a tradi<;:aosocial e a disciplina filosofica que ela
representa) da tradi<;:ao,ou seja, a Etica toma-se Bioetica no conjunto das
transforma<;:6es sociais, tecnologicas etc. contemporaneas. Em todo caso,
a bioetica e tao complexa, importante, filosofica e urgente quanta a Etica,
mesmo que incipiente. Numa segunda via, a Bioetica, com toda sua
casuistica envolvida, com suas novas interfaces teoricas e de
fundamentos, e especialmente com os desafios novos inesperados do
biopoderlbiotecnologia, pode ser considerada algo diferente e novo em
rela<;:aoa Etica propriamente dita.
* Dr. em Filosofia. Membro do CEP da UFPE. Ambientalista. Grupo de
Pesquisa em Bioetica. opelicano@gmail.com
2 Rela<;tioentre sujeitos; tb. 0 carater social da pessoa individual.
3 Alter e outro; entao temos: a caracteristica propria do outro como
outro, de ser outro, com seu mundo proprio. Diferen<;:a, nao-eu,
estraneidade ...
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fundo, 0 que 0 outro deva fazer. Quem sou eu para dizer 0

que e melhor para vida do outro a partir de meu mundo
pessoal?

economica. Nao temos urn "ser humano" ideal, identitario,
completo, a ser conferido; somente a partir de uma
generalizayao e urn reducionismo da singularidade das
culturas, etnias e mesmo de cada urn, que sendo diferente de
outrem deve igualar-se pelo social ou pelo geral/universal -
na visao homogeneizadora. Aqui podemos lembrar da pr6pria
globalizayao economica, que talvez efetivamente esteja
exercendo urn papel desse tipo, na cultura de massa.

2 - 0 que primeiramente chama a atenyao na
atualidade e 0 crescimento e a inflayao da recorrencia
(debates etc) a etica em varios niveis. De que se trata ?
Parece significar 0 grande silltoma de nosso tempo, como
crise de val ores e de paradigmas; as guerras chamam mais a
atenyao, 0 paradoxa da violencia institucionalizada. Entao,
falar em etica e como que buscar remediar certos males, em
geral atraves da palavra, pela escrita, pela exortayao e pela
normatizayao.

5 - Uma das quest5es mais fundamentais da etica esta
em jogo: existem llormas morais ulliversais, ou seja, tal que
devam ser aplicadas a todo ser humano? Por que essa
tentativa? Para procurar fomecer padroes eticos basicos que
assegurem a ordem, a comunidade humana a partir de uma
objetividade etica (eticidade), tal como vemos na perspectiva
do Direito. Alem do Direito, e da Filosofia certamente, como
area imediatamente ligada as questoes eticas, as religioes tern
urn papel essencial ai, ja que atuam imediatamente na
prescriyao etica, ligada aos imperativos da participayao
divina na vida humana, por conseguinte na mudanya
comportamental.

3 - "Apesar de tudo": 0 que e 6tica? 0 que e 0 etico
? E a moral ? Podemos, didaticamente, diferenciar etica e
moral. Num sentido muito basilar, etica remetera a qualidade
das relayoes humanas; a moral parece ter adquirido uma
carga semantica mais pesada, ligada ao moralismo, repressao,
moral burguesa, leis rigidas au coisas do genera. Todavia, diz
de alga mais pessoal. Sem duvida, as definiyoes de etica tern
sempre carater provis6rio e especifico. E certo que estamos
mais alem da discussao sabre c6digos de conduta e
comportamento, au numa etica propriamente prescritiva. Em
todo caso, valera a maxima latina, primum non nocere.

6 - Deve ficar claro igualmente que falar em etica e
tocar de imediato no processo de formayao de diferenciay.ao
au classes sociais, portanto, no nivel do politico, em especial
pela dilapidayao da esfera publica atraves da apropriayao pela
esfera privada, como classe dominante obviamente. Trata-se
de perceber a l6gica dos papeis instituidos pela esfera
economica (mercado) em todas as areas da vida humana. A
titulo de exemplo: ate genes sao objetos de patenteamento

4 - Na hist6ria do ocidente grego e cristao vai se
tamar pungente a busca de uma universalidade do sentido do
social, a partir de urn modelo au padrao antropol6gico
determinado (metafisica, religiao, humanismo ...). Desse
modo a Saber e as Ideais falam em "Ser humano" e,
sociedade humana; mas a problema e que isto nao
acompanhou as concretudes/ambigtiidades da subjetivay8.o e
a pragmatica do tempo nas instituiyoes, da velocidade
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hoje; ou ainda, quando a cultura pela cultura, emancipatoria
pela criatividade e liberdade, nao e valorada4

.

7 - Urn dos problemas ou carencias mais graves na
historia do pensamento etico: a exclusao quase que completa
da etica ambiental, e a imprevisibilidade quanta as alterayoes
que ocorreram no que se chama de a "natureza humana" (a
essencia humana trabalhada pela Metafisica, pelo saber, pela
ciencia). Ou seja, ela mudou, e com ela as questoes eticas. A
bioetica (ou filosofia pnitica e aplicada- em filosofia) e a
etica ambiental, tentam hoje sanar estas carencias, com
tematizayoes relativas a eutam'tsia, modificayao genetica,
bebes artificiais, barriga de aluguel, clonagem,
transexualismo, organismos transgenicos na alimentayao e
agricultura, usa de agrotoxicos, inseticidas etc.

outrem seja etico, 0 fayo a partir da minha perspectiva, ou de
meu grupo. A politica participativa, encamada nas a90es
pessoas e institucionais, deve ser portanto 0 lugar dessa
conversar;ao instituidora do social. E a mediayao social que
devera abrir espayOS para a alteridade - na Etica do Outr06.

Para 0 momenta e Iimites aqui, e cabivel agora
perguntar pelo lugar da etica (e 0 seu nao-Iugar), dentro do
contexto que retoma uma perspectiva conceitual e filosofica,
tendo em mente as nOyoes de relayao social em jogo, para
pensar 0 aprofundamento da questao da alteridade hoje.
Somos remetidos ao titulo dessa exposiyao: 0 ethos.

4 Se na China ocon-eu a famigerada Revo/uc;iio cultural, repressora, no
ocidente do american way of life temos a massificadora e alienante
"16gica cultural do capitalismo tardio", como sutil dominayao dos poderes
vigentes. .
5 Uso ethos no texto para referir a raiz e 0 sentido primeiro da Etica,
ligada a morada do corpo, da casa, da cidade, do ambiente, todos na
conjuntura da interdependencia e da busca de harmonia dinamica,
pessoal, corporal, social, institucional, cultural, local e global. Cf. mais
adiante.
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A palavra grega ethos evoca 0 sentido de habitar,
morar, morada. Evocaremos outros termos gregos a partir do
Ethos: Polis (cidade, dai politica); Cosmos (universo - dai
cosmologia - ordem (harmonia), beleza - dai cosmetico);
Bios (vida, vivo); metron (medida), homeostase e,
fundamental, 0 oikos (dai eco - casa -, de eco-logia, eco-
nomia). Originalmente, nao se trata de uma visao apenas
normativa, de codigos de moral, ou apenas de como
comportar-se, ou a coayao de lei. 0 sentido do dever e sim
presente, mas nao e 0 unico. A palavra latina moral (mor,
mores) originalmente tern 0 significado de costume, habitos,
modos de fazer. .. Ela e bem posterior. Em ethos ha este
senti do; mas nao exclusivamente.

o habitar diz do equilibrio da propria Vida num
ambiente; tal significa que se deve ir ao encontro da
homeostase (homo = mesmo, igual; stase = base, substfmcia,

8 - Dentro das grandes quest5es sociais e filosoficas
da etica, lanyo aqui: como introjetar a etica ? Pela educayao,
religiao, pela coayao, pela cultura ... ? Mas quando se quer
isso, e precise perguntar: como e quem vai orientar 0 outro
conforme 0 ethos5 desejado ? Por outro lado temos que
estabelecer padroes eticos minim os, no que chamo de uma
"postura basica de defesa da sobrevivencia humano-
ambiental", com 0 resgate da alteridade. Nao obstante,
quando fayo a universalizayao, ou mesmo quando quero que

6 Cf. nossa obra A emergencia do paradigma ecologico, Vozes, 1999, e
Levinas: a reconstruc;iio da subjetividade, Edipucrs, 2002.
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suporte ...). Homeostase e termo evocado desde a Biologia
para dizer de sistemas naturais, ecossistemas, em equilibrio.
Homeostase e estar em harmonia (cosmos) dentro de urn
sistema dinamico, dentro de urn habitat. Falou-se, ha alguns
anos, numa biosfera, regida por sub-sistemas reguladores em
equilibrio dinamico. Pensemos na grandeza e impacto dos
fenomenos naturais, ou de tudo 0 que acontece entre os seres
numa selva, em ambiente natural, ou mesmo no intestino
humano ! Por mais diversidade, diferenya, agressividade e
morte, ha uma sinfonia implicita e explicita, ou uma serie de
sinfonias onde a maior seria uma "biosfera". Ou ainda, a terra
concebida como Gaia, como organismo vivo que se auto-
organiza, a Vida entramada comandando a pr6pria criayao e
os elementos naturais, inclusive na interayao com os
minerais, e 0 nao-vivo participa ativamente do vivo! Habitat
remete a habitar. Habita-se pondo "a casa em ordem"
(cosmos), ou as coisas no seu devido lugar (ethos). Para
habitar ordenadamente nao se pode ter uma atitude destrutiva,
contra a vida, anti-biotica, mas pr6-vida, a favor da natureza
(Physis). Dai a Bioetica ! Habitar a favor da natureza
(corporal em primeiro lugar), vivendo seus beneficios,
adaptando-se a sua harmonia dinamica (homeostase do
cosmos, da physis), e nao ir contra a corrente, mas a favor da
corrente natural, do tao, termo do Taoismo, ja no Oriente.
Neste sentido, as grandes tradi90es culturais, como os
gregos antigos, as correntes orientais antigas, e muitas
culturas africimas, indigenas, amerindias etc. convergem
neste estabelecimento do habitar a favor de... ou 'nas
correntes naturais do funcionamento dos ecossistemas, e na
considerayao do turbilhao da biosfera - mas em crescimento
equilibrado. Natura, tremens et fascinans. Estamos no fulcro
de uma etica Naturalista. Ela e a base hist6rica primeira da
Bioetica, e tern validade inesgotavel, a ser resgatada hoje.
Urn dos pais da bioetica, R. Potter, parte daqui.

Num esquema simple~, abordo, no ethos como
habitar, tres niveis:

1- 0 nivel pessoal (que chamaremos de moral e
vamos tocar mais adiante). '

2- 0 nivel ambiental, no sentido do lugar geogrMico
e cultural, e ecossistemico; onde nos enraizamos e
fazemos morada. Quem mora se "demora" (morar
vem de demorar-se, em algo ou lugar; estabelecer
urn lugar s;u, de urn grupo, e nao mais restar
~omade). E muito rico este sentido, diz da
ms~ryao da pessoa num cultivo, desde uma
agncultura; e leva ate a cultura coletiva, de arte
estetica, escrita, instituiyoes, encontros'
festividades, povo ''folk lore n••.• Somente somo~
sujeitos porque somos com os outros e como seres
de cultura - essa como 0 otimizavel, harmonico e
desejavel processo de interayao do homem com os
elementos naturais.

3- Nivel politico. Por conseguinte, 0 segundo nivel
e~oca ja 0 terceiro, da esfera publica. Nao
Vlvemos em moradas e familias isoladas mas em
vizinhanyas, em bairros, em cidades, err: estados,
em nayoes/paises. 0 nivel do politico e 0 nivel
~ais alto do ethos, se considerada a questao da
mtersubjetividade, da sociedade e entao da
governanya. Se a politica foi sendo separada da
etica com a modernidade, trata-se agora, nao
como simples retorno ao mundo classico de re-
inserir a etica no seu lugar mais alto, a politica, as
coisas da polis, onde se resolvem os destinos das
comunidades. Onde ocorre a conversayao e
socializayao.
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Se falamos no nivel politico, e se falamos nas
considerayoes da casa-planeta como Biosfera, Gaia, n3.o
podemos deixar de evocar 0 termo eco (oikos). 0 eco e a
casa, a comunidade, onde se organizam os bens, onde se
administra as coisas da comunidade, da familia. Se ethos e
habitar, marar, 0 eco e a economia do lugar. Eco + Nomos
(lei, administray3.o, organiza<;3.o). A economia, na origem,
n3.o e primeiramente cakulo, lucro e progresso como
conquista material e tecnol6gica, mas boa e simples
administra<;3.o da casa e da comunidade. Por consequencia, e
uma ecologia (eco + logos (senti do, racionalidade)), que trata
da racionalidade da casa, do seu senti do n3.o apenas verde,
stricto sensu, mas ambiental no sentido do ethos. E par isso
que falamos hoje em l.ecologia mental (pessoal), 2.ecologia
ambiental (natural, biotica) e 3.ecologia social (politica),
inseparaveis. Dai que uma economia distanciada do ethos e
da eco-Iogia, torna-se apenas urn instrumento de domina<;3.o
da Natureza, de conquista e exploray3.o das pessoas e seus
corpos, e de progresso material guiado pela racionalidade
instrumental, por fim violenta. Sem conversa<;3.o
homeostatica.

Falta-nos ainda, dos term os citados, dizer que 0

metron era muito apreciado pelos gregos, no senti do de
manter a ordem humana, espelhada no cosmos; como a polis
imitando 0 cosmos - dinamico mas em ordem. Para isso e
precise seguir 0 metron, a justa medida, 0 que tern a ver com
o viver a ay3.o correta, 0 caminho correto, ao contrario do
incorreto que levaria ao erro e a doent;:a,por exemplo. Estar
em desmedida, ser desmedido, e transgredir os timites da
natureza e sua ordem natural; e como beber demais, comer
demais, usar de violencia, desrespeitar lei, beleza, normas.
Aquele que 0 faz, cai na Hybris; na mistura perigosa. Dai a
palavra hibrido, como a semente hibrida, misturada, alterada.
Evitar os perigos da hybris, mesmo entregando-se a ela como

ao deus Dioniso de vez em quando, e fundamental. Mantendo
a cons~ancia do caminho, no metron, na via natural,
persegumdo, em termos de saude por exemplo, a vis
medicatrix naturae, a for<;a curadora da Natureza. E ela que
cura, quando entramos na linha, sentamos e equilibramos na
homeostase; ja, quando abusamos da hybris, ou somos pe'gos
por uma moira (destino) negativa e a ela nos entregamos
estamos na possibilidade de deixar abater-se pela doen<;a:
sempre psico-sonuitica. A doenya, como nas visoes orientais,
quer nos levar de volta a saude. Mas e necessario colaborar e
as vezes fazer mudan<;as internas radicais, emocionais. Ayio
correta, vindo de motiva<;3.o correta ... etica. Etica da Vida.
Bioetica no seu sentido original!

Marcelo Pelizzoli

III AC;A-a CaRRETA E REGRA DE aURo.
UNIVERSALIZAvEL ?

E certo que na considera<;3.o da etica devemos
enfatizar 0 seu sentido de a<;3.o, da a9ao correta. Agir
conforme as correntes da natureza, navegar aos bons ventos, . ,
na etIca grega e naturalista, tambem no mundo oriental, trata-
se sempre de decidir pela melhor ay3.o (ou por n3.o seguir
determmada ay3.o). Ay3.o correta, mesmo que contra nossa
vontade eg6ica.

Kant tern seu valor na etica, com 0 seu imperativo
categ6rico, e uma vers3.o da "regra de ouro". Sim, somos
obri.gados a certas ayoes, por dever, par responsabitidade, por
aqUllo que nos cabe e n3.o podemos, moralmente, deixar de
faze-Io. Os ditados nos ajudam: Age si quid agis ("se fazes
algo, fayas logo"); mas, se n3.o0 fizestes em tempo, remediar
a situay3.o na medida do possivel, com ayoes corretas, e de
muito valor, em especial para resgatar 0 mal cometido. Potius
sero quam numquam ("antes tarde do que nunca").

22 Perspectiva Filos6fica - Vol. I - n° 23 - janeiro-junho/2005 Perspectiva Filos6fica - Vol. I-n° 23 - janeiro-junho/2005 23



o Ethos da Bioetica e a Existencia do Outro Marcelo Pelizzoli

"Amar ao proximo", a regra de ouro da etica. Em
Kant: "aj a de modo que tua ayao possa ser considerada como
exemplo universal". Ainda: "nao trate 0 outro como meio
para algo, mas como urn fim em si mesmo" (com dignidade
propria). De outro modo: "nao fayas ao outro aquilo que nao
queres que ele faya para ti", como diz 0 ditado popular.
Daqui, podemos comeyar a construir urn principio mais geral,
quiya universal, mesmo que minimo ou basico, diante do
mundo plural, e que possa colocar-se como fundamento
universal dos direitos humanos, mas tentando amplia-Ios,
inc1uindo a etica ambiental e etica aplicada em geral, com
uma educayao etica mais engajada e menos abstrata. Como
faze-Io ? Como sair do ideal e do papel ? Eis de novo a
grande questao da etica. A filosofia e a Etica tradicionais,
como Kant mesmo, nao tern respostas suficientes aos dilemas
contemporaneos, ate porque san muitas areas do
conhecimento que devem estar envolvidas.

o dilema fundamental da questao etica, como
vislumbramos, e do mesmo modo 0 da universalidade,
juntamente com 0 da sua competencia etica - sinanimo para
mim de teoria da ayao, 0 que inc1ui estrategias, pessoais e
coletivas, no sentido da justiya social. Toda etica em geral
tern alguma pretensao de valencia coletiva; no fundo toma-se
urn modo de ver e agir que se pretende generalizante. Nao
obstante, as eticas dependem das culturas, tempos, e situayoes
determinadas7

. Como ensinar etica e fratemidade diante de
urn judeu dogmatico e urn arabe dogmatico, e vice-versa?
Como dissolver os racismos historicos encamados em certas
comunidades e paises8 ? Diante do mundo atual, urn mundo

ainda plural apesar da globalizayao, e principalmente urn
mundo de valores diversos, toma-se arriscado estabelecer
principios eticos e vive-los na coletividade. 0 exemplo que
me surge e a dificuldade de pessoas de antigas gerayoes lidar
com 0 carMer moral volMil da juventude pos-modema, ou
como encarar a invasao da manipulayao genetica, ou da
natureza da reproduyao humana ? Por outro lado, a pos-
modemidade tern colocado abaixo uma serie de hipocrisias,
como 0 machismo, 0 sexismo, 0 moralismo excessivo. 0
dilema da bioetica habita agora entre 0 novo do tempo e a
necessidade de recuperayao de valores viaveis.

Nao e nosso objetivo aqui ampliar a discussao em
tomo da moral, seja ela religiosa, seja a sua historia na
tradiyao ocidental; nao obstante algumas questoes podem ser
levantadas, ja que separamos didaticamente entre Etica e
Moral. Explora-se aqui, portanto, 0 ponto 1 dos tres aspectos
distinguidos no ethos.

Provavelmente a questao essencial na etica continuara
sendo a da consciencia moral. Ter consciencia moral ou
sentir a consciencia moral e agir eticamente e ~ma
capacidade humana fundamental, que todos tern, enquanto
seres sociais, mesmo que abalada. As expressoes nos ajudam:
dar-se conta, tomar vergonha na cara, despertar, assumir,
tomar a peito, par a mao na consciencia, cuidar.oo Quando
sentimos culpa, nao se trata apenas de algo negativo ou
neurotico. A culpa e tambem algo ontologico no homem, ou
seja, ela e constitutiva da natureza humano-cultural-social

7 Por exemplo, usar de violencia para barrar uma violencia maior as vezes
e licito. Mas em geral nao. E com muito cuidado, pois senao acabamos
justificando guerras santas ...
8 Ha poucos anos 0 negro era discriminado oficialrnente nos EVA, por
exemplo, urn pais dito de aha democracia. Ha ainda a discrimina<;:ao
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econ6mica, mais disseminada de todas, contra 0 pobre e 0 excluido. A
discrimina<;:ao do estrangeiro, como 0 fecharnento das portas da Europa
ou dos EVA para os irnigrantes pobres. Questoes todas muito vivas ainda
hoje.
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como tal. E claro que ha 0 complexo de culpa, e 0 jogo da
culpa, 0 bode expiatorio, a consolayao e auto-flagelayao pela
culpa, a culpa egoica, enfim, neurotica. Nao obstante, 0
sentimento de culpa faz parte da consciencia moral. Mas ao
lado dele temos elementos bem importantes, como a propria
Razao que nos diz que determinado ato nos prejudicara e aos
outros, e que outros atos fazem bem para todos. Todos temos,
por exemplo, a capacidade de matar (de diversos modos),
mas tambem a de viver a compaixiio, proximo de quando
alguem se toma mae ou pai de verdade. 0 amor, por mais
desgastada a palavra, ainda e a grande mensagem a ser
aprendida pela evoluyao humana, veiculada pelas grandes
religioes, filosofias, sabios, pessoas simples que aprenderam
o valor e senti do da vida social, nas pequenas coisas ... Amor
a sabedoria e verdade: Filosofia. Sabedoria do Amor: Etica.
Amor a natureza e a sociedade humana: Ecologia.

A moral da ayao, no sentido pessoal de maturidade,
no sentido da espiritualidade humana, no desenvolvimento da
personalidade, na relayao consigo e com os outros, esta em
jogo para alem dos moralismos, e talvez seja hoje a grande
questao humana. As vezes, para ser moral, e autentico
consigo mesmo, e preciso ate passar por ce110s males, ate ser
imoral em certos aspectos, ou extra-moral como queria
Nietzsche - arrebentar com a hipocrisia, com os faz-de-conta,
com as superficialidades morais e convenyoes burguesas
hipocritas. E aqui que reconhecemos a necessidade de, para
vivenciar efetivamente 0 amor, a experiencia da alteridade, a
experiencia etica, a espiritualidade descentradora;
necessidade de aceitar e trabalhar nossas sombras, nosso lado
negativo oculto, mascarado, nossos desejos egoicos. Nao ha
simplesmente uma vida la fora, e outra dentro de nos. Uma

pode ser reflexo da outra, tal como 0 impasse ambiental que e
social - socioambiental como dig09

.

v - POR UM ETHOS CONTEMPoRANEO - PAPEL
BIOETICO

Nossa caminhada ja esta no ambito da discussao
contemporanea da etica. A questao-chave e como passar do
ideal ao concreto, da teoria para a praxis. Existem modelos e
pensadores eticos que se preocuparam fundamentalmente
com isso, tais como a filosofia da praxis, de influencia
marxista, muitos existencialistas, a filosofia da Libertayao,
com 0 nome de Enrique Dussel em especial... Nao obstante,
nUllca e demais lembrar 0 conceito de teoria que nos cabe.
Theoria, palavra grega, da margem a indicar algo que nao e
apenas erudiyao e abstrayao. Diz de urn modo de portar-se
diante das coisas, de revelar as coisas, de abrir 0 mundo ao
conhecimento humano. Tern originalmente urn carater de
sagrado. Theorein. Teoria implica uma contemplayao da
Natureza, do Cosmo, da vida, para dizer algo sobre ela. Mas e
enfaticamente uma atitude observadora e nao tanto de
dominayao, onde 0 ser humano esta envolvido numa relayao
vital e nao apenas academica - como diriamos hoje. Nao e
apenas urn trabalho, mas e uma praxis, ou parte
impOliantissima da praxis. Portanto, nao dicotomizar teoria X
praxis e fazer uma experiencia vital. Podemos tomar a teoria
como momenta de praxis de compreensao e alargamento de
horizontes mentais e culturais, e a praxis como momenta de
teoria pratica, ou produyao mesma de teorias. Nao obstante,
vemos como, com teorias, por tras das belas palavras, muitos
se escondem, ou ate, com suas filosofias e explicayoes,
realizam na ideia apenas aquilo que na pratica gostariam ou

9 Cf. nossa obra Correntes da etica ambiental. Vozes, 2003.
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sabem la no fundo que deveria ser feito. E, por outro lado,
pior, no mundo da utilidade e da pura pragmatica, temos
aut6matos que executam tecnicas e tarefas, com urn corpo
humano-maquina desvitalizado. . , . .,

Minha proposiyao e a de que Vlver a etlca hOJe e
primeiramente deixar questionar-se pelo tempo, pela
alteridade, e desconstruir; criticar-se nos pressupostos que
temos, os quais mantem nosso habitus, como 0 apego a certos
desejos de Consumo - no sentido mais amplo ~o term~:
pessoas, coisas, ideias, consumayao de COlsas pr_e-
programadas. 0 primeiro momenta entao e de reflexao
radical (raiz), buscando ver 0 porque, como e com ~ue
implicayoes (sociais, ecologicas, inter-humanas ...) as ayoes
institucionais nas sociedades se mantem, e que, se for 0 caso,
devem ser mudadas.

Pensar a €?fica na contemporaneidade, portanto, e
aceitar a radical crise de fundamentos e mutayoes por nos
vividas, e pensar no descompasso entre 0 habita.r do et~os e
as visoes e ayoes compulsivas que temos de reahzar hOJe em
nome do Sistema global em jogo.

Logo em seguida, tratar-se-ia de compreender, junt~
aos sentidos que damos a vida, que prejudicar 0 outro e
prejudicar a si mesmo. Este e 0 ensinamento basico holistico,
espiritual, da interdependencia, da Ecologia.

Etica hoje, basicamente, e aceitayao real e nao
escamoteada da alteridade de outrem; isto implica que nao
temos a verdade, nao somos os bons e os outros 0 mal; 0

"nosso" (grupo, caminho, jeito ...) nao e 0 melhor nem 0

unico. Aceitar ser trespassado pela alteridade e aceitar ter urn
CORPO, que, apesar de minha vontade e meu e~o, tern
instintos, dores, doenyas, loucuras, envelheclmento,
igualmente gozo, embriaguez; fundamentalmente
encarnaC;ao... 0 corpo e, assim, urn Outro no Mesmo, como
afirmam Levinas e Merleau-Ponty, e nao ha tecnica que va

"corrigir" ou "sanar" 0 todo, a psique-soma, a existencia
socioambiental que somos.

(Bio )Etica, hoje, traz essa questao ambiental a tona. A
ecologia como 0 novo projeto global, a renovayao do Ethos.
Por que se tratou tao mal os seres vivos nao-humanos ? Quem
sabe a nossa relaC;ao com 0 ambiente nao refletiu a nossa
relaC;aocom os outros, como consideramos os outros, e, ate
mesmo, a nos mesmos !?! Alteridade esta em todas estas
instancias. E por isso que, ao meu ver, trata-se aqui de trazer
ao debate e levar a serio 0 que chamo de "figuras da
alteridade"10. Como as temos encarado ? Como a tradiyao
lidou? Como as culturas, 0 "globalitarismo", 0 mercado, eu ...
lidam com elas ? Tais figuras, basicamente, sao 0 crivo para
julgar as filosofias e as eticas, sejam pessoais, sejam publicas
e geopoliticas: a vulnerabilidade humana, 0 outro
culturalmente e etnicamente, 0 mundo do bebe, 0 mundo do
louco, old, 0 corpo e a sexualidade, a femin ilidade, a
natureza natural, 0 rosto humano na condiC;ao do
sofrimento ... A existencia real do Outro.
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10 Veja nosso texto 0 sujeito: paixiio e Pathos, In.: Eticas em Dialogo,
Edipucrs, 2003. E tb., 0 capitulo sobre Levinas, em Correntes da biea
ambiental, Vozes, 2003. E (www.sbb-pe.org.br)
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