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o ethical turn (virada etica) abre um leque de
discussoes sem precedentes. Na verdade, ele altera os padroes
tradicionais da filosofia, reconfigurando 0 procedimento
metodol6gico deliberativo. Essa discussao se intensifica
porque ha uma proliferayao cada vez maior de areas distintas
de aplicayao. Alem da bioetica, cresce tambem 0 interesse
pela relayao entre etica e economia, etica e instituiyoes, etica
e meio ambiente, entre outras. No meio a tudo isso, surge,
porem, uma serie de interrogayoes, dentre as quais se destaca
o temor em dissolver a etica e uma miriade de ternas
particulares, sern conexao entre eles, a ponto de, inclusive,
perderem-se os vinculos com as teorias eticas.

A expressao teorias eticas pode causar mal-estar ou
gerar polemica, principalmente no ambito academico. Sem
duvida, essa mudanya significa dar enfase as teorias eticas, e
nao mais a ideia de uma etica geral. 0 vocabulo teoria etica
vincula-se a urn processo de fundamentayao, ou seja, a
principios e normas voltados a orientar 0 agir humano. Nesse
esforyo, ha, atualmente, diferentes maneiras de fundamentar
tais principios e normas, como, por exemplo, 0
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universalismo, 0 contratualismo, 0 utilitarismo, 0

etcnocentrismo, 0 comunitarismo, e assim por diante. Cada
uma dessas teorias procura justificar os pressupostos
normativos, tendo como base principios e normas que,
embora hipoteticas, salientam urn ponto de vista moral e,
ainda, nutrem a convicyao que de que tal ponto de vista pode
ser aplicado, ou seja, definem normas para 0 agir.

Nesse contexto, a discussao a respeito de como
deliberar reintroduz a casuistica, agora como urn recurso
metodol6gico para auxiliar na resoluyao de casos especificos.
Esse e, sem duvida, urn dos aspectos dessa gama de questoes,
advindas dos avanyos nas diversas areas do conhecimento e,
inclusive, das promessas da ciencia, que transformaram
radicalmente os diferentes ambitos da vida prMica.

A mud anya da etica traz a tona, no entanto, algumas
interrogayoes, como: ainda se pode falar em etica geral? A
expressao teorias eticas nao salienta uma pletora ou uma
inflayao excessiva de distintas alternativas de
fundamentayao? Como deliberar diante de diferentes teorias?
A defesa em favor das diferentes eticas aplicadas nao corre 0

risco de multiplicar esferas concretas, a ponto de produzir
uma diversidade de pleiades ou universos distintos, sem
nenhuma conexao entre ambos? Qual 0 vinculo entre as
eticas aplicadas? E possivel garantir a relayao entre bioetica e
as demais eticas aplicadas? No momenta de decidir, ha urn
modelo para cada uma das eticas aplicadas ou sera possivel
utilizar aspectos das diferentes teorias?

Essas quest5es surgem das modificayoes da etica,
principalmente a partir dos anos 90, e de seu duplo papel. Na
sequencia: tais mudanyas remodelam a casuistica,
transformando-a em urn recurso heuristico diante dos casos
especificos. Como procedimento metodol6gico, ha diferentes
modelos possiveis para a casuistica. Dessa forma, e possivel
assegurar decisoes plausiveis aos casos considerados
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2.0 GIRO ETICO EO DUPLO PAPEL DA ETICA

A decada de 90 introduz urn giro filos6fico
preocupado com a aplicayao. Essa mudanya resulta das
trans~ormayoes ocorridas no seculo Xx. Sao aspectos
relaclOnados com os avanyos das diferentes areas do
conhec,im.ento e, inclusive, relacionados com as indagayoes
frente as mcertezas que surgem da aplicayao dos recursos da
ciencia e da tecnologia. Apesar do otimismo ha no entanto" ,
enormes e inquietantes preocupayoes com suas consequencias
e com 0 pr6prio futuro da vida. Os problemas convertem-se
em questoes globais. A reflexao nao se limita ao Estado ou a
regulayao juridica. Diante disso, a etica e convidada a dar sua
contribuiyao, tomando parte nas discussoes. Uma das
possibilidades esta em analisar criticamente os limites da
pr6pria ciencia. Ao mesmo tempo, a etica deve auxiliar no
sentido de fornecer instrumentos que orientem a deliberayao a
respeito de casos 'concretos.

E possivel falar, pois, de urn duplo papel da etica: por
urn lado, as teorias eticas - voltadas para a fundamentayao
das normas e principios - e, por outro, a deliberayao em casos
concretos.

A etica aplicada e parte integrante das teorias eticas.
Por isso, qualquer tentativa de separar as eticas aplicadas da
fundamentayao filos6fica significa seu desaparecimento ou
m?rte.

1
0 giro etico introduz, portanto, novos ambitos, ou

seJa, quest5es que envolvem a bioetica, a gentitica, a titica
econ6mica, a etica dos negocios e do mundo empresarial, a
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etica dos meios de comunica9iio (ou da midia), a ecoetica ou
a etica do meio ambiente, a infoetica e assim por diante. No
entanto, desligar essas questoes da sua raiz implica decretar 0

estiolamento e a morte desse ambito pnitico. Na verdade, a
justifica<yao moral das decisoes nao depende das
contingencias circunstanciais, mas da fundamenta<yao
racional, ou seja, do ambito filos6fico.

As delibera<yoes pniticas se amparam, pois, em
principios normativos. Nao se trata de estabelece~ a ordem
hierarquizada, mas de garantir uma justifica<yao raclOnal, sem
cair no relati vismo circunstancial dos casos especificos.

Alem disso, ha urn outro aspecto. 0 fato de vincular
as eticas aplicadas as teorias eticas demonstra que aquelas
nao se constituem a partir de uma s6 teoria etica. Nao se trata,
porem, de ecletismo, porque "a realidade e multilateral" e,
por isso mesmo, devem-se ter presentes as distintas correntes
da etica, para, entao, conseguir 0 suficiente discernimento no
sentido de elucidar qual delas e mais fecunda na hora de
decidir.2

Quando se fala de delibera<yao, produz-se a sensa<yao
de que a etica aplicada conta com urn modelo ou, entao, urn
receituario mais ou menos delimitado, como se fosse possivel
julgar e preyer resposta mais ou menos igual para todos os
casos parecidos. Em outras palavras, para decidir, basta
seguir a prescri<yao especifica para cada caso. Desse modo, a
preocupa<yao da etica se reduziria em elencar e preyer
alternativas possiveis as multiplas situa<yoes concretas,
possivelmente previsiveis.

Por isso, e necessario falar de modelos, e nao de
prescri<yoes ou receituarios. A casuistica - e nao apenas 0

2 Cf. A. Cortina. EI quehacer publico de las eticas aplicadas: etica civica
transnacional. In: A. Cortina e D. Garcia-Marza. Razon publica y eticas
aplicadas. Los caminos de la razon practica en una sociedad pluralista.
Madrid: Tecnos, 2003, p. 23.
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estudo de caso - procura orientar, atraves de norm as morais,
a solu<yaode casos referentes as variadas praticas, de modo
especial em situa<yoesdificeis, ou seja, em casos considerados
paradigmciticos. De modo geral, ela consiste em "articular a
universalidade de uma norma e a particularidade de urn
agir.,,3 Em outras palavras, a casufstica pode ser entendida
como urn exame de casos particulares e cotidianos em que se
apresentam "dilemas morais, nascidos da contraposi<yao entre
regras e leis universais prescritas por doutrinas fiIos6ficas ou
religiosas, e as inumeras circunstancias concretas que cercam
a aplica<yao prcitica destes principios.,,4 0 procedimento
argumentativo procura justificar ou Iegitimar quaIquer ato ou
circunstancia. Nao se trata, portanto, de eIaborar uma
doutrina especifica ou, entao, uma coIetanea de preceitos e
aplica-Ia aos diferentes casos concretos, sejam eles
relacionados as questoes de saude, genetica, eugenia ou a
quaIquer aspecto reIacionado a vida.

Como e possiveI perceber, a casuistica nao se reduz ao
estudo de casos de consciencia ou nas possiveis penaIiza<yoes
dos envolvidos. EIa tambem nao pode ser considerada como
uma doutrina que procura explicar os acontecimentos
imprevistos ou os fen6menos aIeat6rios ou fortuitos.5 Na
verdade, nao se trata de eIaborar urn receituario com
altemativas para cada tipo de caso, como se as sit~a<yoes
concretas e os diferentes interIocutores pudessem seguir urn
procedimento mecanico, que prescrevesse as possiveis
decisoes e as deIibera<yoes cabiveis em cada caso e/ou casos
semeIhantes. No entanto, e importante salientar que a

3 Vicent Carraud e Oliver Chaline. Casuistica. Casuistas e casuistica nos
Seculos XVII e XVIII. In: M. Canto-Sperber (org.). Dicionario de etica e
jilosojia moral. Sao Leopoldo: Editora Unisinos, 2003, V. I, p. 207.
4 Dicionario Eletronico Houaiss da lingua portuguesa. Editora objetiva.
5 Cf. V. de Souza Alves. Casualismo. In: Logos. Lisboa: Lisboa, 1999, V.
1, p. 892.
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A contingencia, ou os acontecimentos indeterminados,
sempre foi uma preocupayao da filosofia. A casuistica
procura orientar decisoes e buscar altemativas racionalizaveis
em casos considerados dificeis. Pierre Cariou acredita ser
possivel falar de casuistica estoica. Para ele, 0 lugar
ideologico peculiar para 0 seu desenvolvimento e 0

cristianismo.6

Aristoteles salienta que algumas decisoes san
passiveis de escolha, ou seja, ele acredita que determinados
fatos obedecem sempre a uma mesma regularidade, enquanto
outros san frutos do acaso, isto e, contingenciais. Tomas de
Aquino salientou que qualquer ayao necessita amparar-se em
alguma causa. Logo, os efeitos de uma atitude derivam de urn
principio anterior ou alem da vontade particular. Por isso, a
vontade humana depende de uma ordem de causas. Fora isso,
so milagres san possiveis.

Com 0 tempo, a casuistica deixa de preocupar-se com
a ordem natural das coisas e da relayao entre uma causa
primeira e a contingencia dos fatos concretos, para centrar
sua atenyao no estudo de casos especificos. Nesse sentido, ela
procura uniformizar, atraves de urn estudo exaustivo, as
condutas, as irregularidades e os desvios concementes a
disciplina eclesiastica, aos casos de consciencia, a pratica (ou
exercicio) profissional e a conduta humana frente a situayoes

emblematicas.
Apesar de seu carater exaustivo, a casuistica se

~mpre?na de uma regular probabilidade. Face ao dogmatismo
mestnto, a probabilidade surge do respeito a liberdade de
cada sujeito frente as diferentes opinioes e a busca de
a1tem~tivas plausiveis aos casos que necessitam de parecer,
ou seJa, de urn tratamento interdisciplinar. Sua preocupayao
nao esta propriamente em elaborar urn metodo. Mas em
indicar os casos e as possiveis irregularidades, fomeceddo a
correyao. compativel com os ideais das norm as em vigencia.
~esse Jog.o, entram em considerayao 0 objeto, as
clrcunstancIa, a menor ou maior consciencia de fazer 0 mal e
o consentimento do sujeito em relayao a isso. Sao casos de
consciencia, da relayao entre pessoas de crenyas distintas, da
preocupayao com a disciplina eclesiastica ou com as praticas
profissionais.

Sem especificar claramente urn metodo, a casuistica
su~oe a!guns passos bem precisos. Eles san os seguintes: a)
ev~denclar 0 caso; b) estudar exaustivamente, diante de urn
marco teorico, as possiveis soluyoes; c) formular, por meio de
argu~e~nto.s, ~itayoes e normas, a justificativa capaz de dar
conslstencla a resoluyao; e, por fim, d) chegar a uma decisao
fi~al. Essa forma de deliberar pressupoe que as resoluyoes
~eJa.m respaldadas por meio de razoes, as quais devem
Justlficar as decisoes.

Sem entrar em detalhes quanta ao metodo e sua
historiografia, a preocupayao deste trabalho esta em
identificar 0 papel da casuistica nas eticas aplicadas. Assim, e
possivel entender que a casuistica adquire novos impetos
durante os anos 80, particularmente na area medica eem
centros hospitalares.7 Ela recobra seu vigor influenciada por

casuistica contempori'mea sofreu uma remodelayao,
transformando-se em urn recurso heuristico, como se buscara
aclarar na continuayao.

3. A REMODELA<;AO DA CAsuisTICA: UM
RECURSO HEURISTICO
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fatores historicos, politicos, sociais e cientificos dentro dos
ultimos anos, isto e, no ambito de uma sociedade complex a e
frente aos novos desafios que 0 progresso do conhecimento
poe em evidencia. Sao questoes como a do aborto, a da
eutanasia, eugenia, ou 0 avan<;:oda medicina e dos novos
tratamentos, entre outras, os quais exigem considera<;:ao
coletiva junto aos casos cIassificados como paradigmaticos.
Esse impeto gera novas impIica<;:oesaos casos concretos, ou
seja, os casos tomam-se cada vez mais complexos.

Alem disso, a piuralidade de percep<;:oes, da
diversidade religiosa e cultural e as diferentes correntes da
etica tomam mais dificil 0 consenso. As circunstfmcias nem
sempre sao as mesmas. A complexidade do mundo
contemporfmeo, apesar da promessa de urn futuro bem
melhor, gera incertezas ou duvidas em rela<;:aoaos recursos
naturais e as proprias transforma<;:oes que a tecnologia coloca
ao alcance da humanidade, nos diferentes ambitos da vida
prMica. Por isso, mais do que auxiliar na analise de
problemas, a casuistica pretende indicar tambem
possibilidades para a resolu<;:aode dilemas filosoficos, morais
ou sociais. Nesse interim, ela reaparece remodelada e
transformada em arte de interpretar normas em fun<;:aodas
circunstancias particulares. Atualmente, ela passa a ser urn
recurso heuristico para 0 estudo das conjecturas possiveis a
respeito dos casos especificos. Nao se trata, apenas, de ensaio
mental ou de propor conjecturas hipoteticas, mas de
identificar altemativas possiveis quanta aos casos surgidos de
prMicas profissionais variadas.8

Apesar de tudo, Hans Jonas (1995) entende que a
casuistica possui, por sua natureza, restri<;:oesque podem ser

bastante limitadoras ou, pelo menos, salientam uma
deficiencia significativa. Para ele, os prognosticos, por mais
favoraveis que pare<;:am ser, correm 0 risco de indicar
solu<;:oes,as quais nem sempre podem ser consideradas como
decisoes racionais. Em primeiro lugar, porque se trata de
prognosticos apoiados em interesses, opinioes ou incIina<;:oes
pessoais ou restritas a grupos de expertos. Por isso, nao existe
a garantia de que, no futuro, 0 que foi admitido e aceito como
razoavel possa confirmar-se como sendo a decisao mais
acertada. 0 probabilismo corre 0 risco de indicar ou apontar
altemativas equivocadas.

Em segundo lugar, 0 fato de analisar casos esoecificos
e, a partir de urn estudo minucioso, indicar possiveis
aItemativas, defronta-se com a amea<;:a de, por urn lado,
ampliar demasiadamente 0 espa<;:o da liberdade e, assim,
minimizar ou desobrigar as pessoas da responsabilidade pelo
que foi decidido. Por outro lado, a urgencia em tomar
decisoes e, ainda, a faIta de urn procedimento eficaz, podem
fazer com que a delibera<;:ao- ou seja, 0 resultado do acordo
final - "chegue" tarde demais para 0 caso em discussao.9
Esse risco ocorre na ausencia de urn comite ou grupo
responsavel para analisar as questoes ou, entao, diante da
morosidade e do vaivem dos tramites juridicos, cuja lentidao
pode ocasionar danos irreparaveis. 0 excesso de legalismo e
a hiperburocratiza<;:ao dos casos se convertem, muitas vezes,
em infortunio para a vida das pessoas.

Por isso, as situa<;:oesconcretas e os dilemas da vida
pnitica, sejam eles paradigmMicos ou isolados, dependem de
orienta<;:oes nao delimitadas pelo direito positivo ou, entao,
dos interesses restritos a dire<;:ao da empresa ou a uma
institui<;:ao qualquer, nao devendo obedecer aos beneficios
restritos a apenas uma ou outra das partes afetadas. As

e filosofia moral (Org.). Op. cit., v. I, p. 215.
8 Cf. Hans Jonas. El principio de responsabilidad. Ensayo de una etica
para la civilizaci6n tecnol6gica. Barcelona: Herder, 1995, p. 69. .
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9 Cf. Ibidem, p. 70.
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Atualmente, a casuistica transcende 0 ambito religioso
ou 0 dominio da bioetica. Ela nao abandonou seu beryo
teol6gico. Todavia, e tambem empregada nas areas da
economia, politica, administrayao, em questoes concementes
ao meio ambiente, a midia, a etica profissional, entre outras.
Dentre os metodos e modelos, Adela Cortina enumera quatro:
a) 0 ideal dedutivo; b) 0 da proposta indutiva; c) 0 principio
procedimental da etica discursiva; e, por fim, d) uma
hermeneutic a critica.

a) 0 primeiro modelo, denominado de Casuistica 1,
consiste em aplicar principios gerais a caso~ concr~to~ .. A
resoluyao ocorre por meio da deduyao, a partIr de pnnciplOs
gerais, de modo que as decisoes sejam decorrentes. do modelo
universalista. Nesse processo, procura-se descobnr 0 melhor
paradigma e dele fazer derivar a reso~uy~O dos ca~os. Iss,o
significa que ha urn a priori, 0 qual mdica 0 sentido malS
adequado para justificar as decisoes.

o ideal dedutivo supoe dois niveis: urn momento
universal, constituido por principios universais e axiomaticos,
e urn momento particular, no qual entram em jogo os casos
particulares.10 0 processo de deliberayao parte de principios
admitidos como verdadeiros para todos. Nesse caso, a
referencia e sempre 0 aspecto universal. Por certo, os casos

especificos devem ser julgados em funyao dos principlOs
universais, ou seja, submetem-se sempre as determinayoes de
principios, val ores e normas que se impoem e definem 0 que
e correto e justo. Tais principios tern a pretensao de indicar
qual resoluyao e a mais adequada a urn caso em particular.

Esse primeiro modelo de casuistica se caracteriza,
entretanto, par urn principialismo e uma dedutibilidade do
dever.11 0 carater aprioristico e a unilateralidade de
principios podem gerar conflitos, porque nao ha uma
diversidade de correntes da etica. Alem disso, a
complexidade das circunstancias singulares e muito grande,
tomando praticamente impossivel aplicar as norm as aos casos
particulares. Diante da impossibilidade do consenso, a unica
altemativa viavel esta em obedecer aos valores de cada
comunidade, crenya ou tradiyoes de grupo, possibilidade que
esse modelo simplesmente nao tolera.

Urn outro aspecto problematico salienta 0 fato de que
os casos concretos exigem probabilidade, e nao certeza. Ou
seja, e praticamente impossivel, hoje em dia, delimitar os
principios e conteudos morais suscetiveis de aceitayao
universal. 12 Por isso, a deliberayao nao se reduz a adequayao
das normas e principios, uma exigencia que abstrai e oblitera
a intervenyao relacionada aos interesses particulares. As
situayoes concretas nao saG simples particularizayao dos
principios universais, mas 0 lugar de "descobrimento dos
principios, valores morais e virtu des pr6prias do ambito
correspondente.,,13 Nao basta, portanto, aplicar,

decisoes supoem 0 consentimento de todas as partes
envolvidas. Esse e 0 sentido da nova casuistica, cujos
modelos podem ser visualizados a seguir.

4. OS DIFERENTES MODELOS POSSiVEIS PARA A

CAsuisTICA

10 A. Cortina. El quehacer publico de las eticas aplicadas: etica civica
transnacional. In: A. Cortina e D. Garcia-Marza, Razon publica y eticas
aplicadas. Los caminos de la razon practica en una sociedad pluralista.
p.24.
96 Perspectiva Filosojica - Vol. I - n° 23 - janeiro-junho/2005

II Cf. Serge Boarini. Casuistica contemporanea. In: Canto-Sperber, M.
(Org.). Dicionario de etica e filosofia moral. Op. Cit., V. I, p. 217 ss.
12 E. Martinez Navarro. Etica para el desarrollo de los pueblos. Madrid:
Trotta, 2000, p. 37.
13 A. Cortina. El quehacer publico de las eticas aplicadas: etica civica
transnacional. In: A. Cortina e D. Garcia-Marza, Razon publica y eticas
aplicadas. Los caminos de la razon practica en una sociedad pluralista,
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"verticalmente" e "de cima para baixo", os principios eticos
tradicionais as situayoes cotidianas, pois e necessario urn
intercambio con stante e sincero entre fil6sofos, profissionais
especificos das areas e pessoas implicadas para, entao, poder
chegar, atraves do dialogo intersubjetivo, as soluyoes
eticamente aceitaveis por todOS.14 Enfim, a deliberayao
depende tambem das circunsti'mcias concretas, ainda que a
fundamentayao seja deduzida de principios e norm as
universais.

b) 0 segundo modelo de etica aplicada e chamada de
Casuistica 2. Ele difere do primeiro no metodo, uma vez que
e impossivel haver coincidencia entre todos a respeito dos
principios morais universais. Em vez de principios, esse
modelo procura ater-se a determinadas maximas ou a criterios
que os peritos foram descobrindo ao longo do tempo. IS Nesse
caso, a deliberayao parte de dados particulares e, por meio de
uma sequencia de operayoes e experiencias, e possivel
agrupar os tipos ou situayoes de urn determinado genero,
segundo as caracteristicas, e, entao, catalogar as possiveis
altemativas. Desse modo, pode-se verificar 0 que e melhor a
urn caso determinado. A deliberayao ocorre pela
convergencia entre aqueles que apresentam similitude. Assim
sendo, haveria apenas a possibilidade de chegar a conclusao
sobre 0 que e mais adequado para cada caso especifico, sem
pressupor principios ou normas universais.

o problema· dessa proposta se encontra no seu
designio, isto e, seu alcance maximo e 0 nivel medio. Esse
procedimento pode apontar soluyoes atraves de urn consenso
entre os peritos da area. No entanto, as decisoes, muitas
vezes, nao ultrapassam 0 limite intemo do grupo, sem,

portanto, conseguir 0 respaldo de principios eticos que sirvam
de marco legitimador para as decisoes. Na verdade, as
decisoes obedecem aos valores e normas vinculadas
exclusivamente as tradiyoes de determinada cultura
comunidade, grupo ou as circunsti'mcias particulares. 0 maio;
risco esta em cair em urn relativismo ou, entao, em urn
subjetivismo solipsista, podendo indicar apenas as
altemativas distintas aos casos similares.

c) 0 terceiro modelo se vincula ao principio
procedimental da etica discursiva. A fundamentayao
argumentativa parte do principio de que uma norma se
qualifica como universal sempre e quando seja aceitavel par
tadas.16 Essa reformulayao do imperativo categ6rico se
processa atraves da dupla estrutura da fala, a proposicional e
a performativa, e introduz os interlocutores no nivel da
intersubjetividade. Assim, a etica discursiva incorpora 0

"ponto de vista moral no procedimento de uma argumentayao
verificada intersubjetivamente, conduzindo os participantes a
uma ampliar;:iia idealizavel de suas perspectivas
. t . ,,17 NIn erpretatIvas. esse caso, as regras do discurso definem,
a partir de uma situayao ideal, 0 melhor e mais adequado para
todos.

No entanto, 0 formalismo etico restringe-se a
"proporcionar urn teste para comprovar a validade das
normais morais.,,18 A etica acaba limitada a procedimentos
legisladores de normas, passando a eximir-se das
considerayoes sobre atitudes, habitos e virtudes.
Evidentemente, uma coisa e descobrir 0 principio etico ideal,
enquanto que outra e a sua aplicayao aos ambitos
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determinados. As decisoes sofrem 0 condicionamento das
situa<;oes especificas de cada caso, bem como das
conseqtiencias por elas provocadas. 19 Do mesmo modo, 0 uso
de estrategias - pelas empresas, por exemplo - nao diz quais
sao os val ores sociais, pelos quais todos os afetados devem
orientar-se. A distin<;ao entre a fundamenta<;ao de normas e a
tomada de decisoes (parte A e parte B, se desejarmos) da a
sensa<;ao de que, uma vez descoberto urn principio, e preciso
desenhar 0 marco para aplica<;ao aos casos concretos. Esse
marco viria modulado a cada ocorrencia especifica.20

d) A saida ou a altemativa mais plausivel, no parecer
de Adela Cortina (2003), esta numa "etica aplicada como
hermeneutica critica", ou seja, conjugar, no momenta
oportuno, diferentes modelos, embora 0 elemento
coordenador venha a' ser a metodologia reconstrutiva da etica
do discurso, porque se arraiga na a<;ao comunicativa e na
argumenta<;ao, que constituem 0 meio de coordenar;iio -
ainda que nao, a substancialidade - das demais atividades
humanas.21 Evidentemente, seu procedimento e bem mais
complexo e menos linear, pois reline tres vertentes das quais
se retroalimenta: as exigencias universalistas, que procedem
das grandes tradi<;oes eticas; articuladas atraves do principio
formal da etica discursiva; e, por fim, as pretensoes
especificas de cada urn dos ambitos da a<;ao.22

Dessa forma, os casos paradigmMicos dependem de
uma delibera<;ao intersubjetiva, tendo como pano de fundo 0

procedimento discursivo, respeitando as pessoas - pois cada

sujeito e urn interlocutor wilido e assim deve ser reconhecido
-. e cada uma das partes envolvidas, sem nunca perder de
vIsta os principios validos para todos. Por isso 0 modelo
tradicional da etica nao preenche as eXigenci~s de uma
filosofia p~Mica capaz de acompanhar os constantes avan<;os
do conhecImento. As decisoes depend em, portanto, de meios
de coordena?a? ?as decisoes e dos fins, a luz dos quais
devemos decIdIr, IStOe, 0 agir humano se vincula a urn ideal
regulador. J: tarefa consiste em elucidar quais principios,
valores e vIrtudes concretas sao necessarias para a1can<;ar
esses fins.23

Essa proposta reline diferentes teorias eticas, inclusive
no ~omento da fundamenta<;ao. Trata-se, pois, de aproveitar
aqUIlo que as grandes teorias ensinaram, num processo
hermeneutico que possibilita deliberar "dentro de cada uma
d 'to l' d ,,24.as. e I~as ap Ica as. No entanto, e preciso superar as
~lmIta<;oes dessas teorias em particular, uma vez que sao
lmpotentes para orientar as decisoes nos ambitos politico e
economico, medico, ecologico, na area juridica e dos meios
info~ativos e, ate mesmo, no que diz respeito aos aspectos
relaclOnados com a cidadania. .

5. A PREOCUPA<;AO COM AS DECISOES
PLAUsivEIS

. A bem da verdade, a questao e saber em quais
sltua<;oes uma decisao pode ser considerada como etica. 0
que realmente significa decidir eticamente? Sera possivel
chegar a urn consenso a respeito de casos paradigmaticos?

19 A. Cortina. EI quehacer publico de las eticas aplicadas: etica civica
transnacional. In: A. Cortina e D. Garcia-Marza. Razon publica y eticas
aplicadas. Los carninos de la razon practica en una sociedad pluralista,
f<' 29.
o Ibidem, p. 30.

21 Ibidem, p. 31.
22 Cf. E. Martinez Navarro, Etica para el desarrollo de los pueblos, p. 38.
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23 A. Cortina. EI quehacer publico de las eticas aplicadas: etica civica
transnaclOnal. In: A. Cortina e D. Garcia-Marza. Razon publica y eticas
aplicadas. Los carninos de la razon practica en una sociedad pluralista,
p.33.
24 EM' N .. artmez avarro, Etica para el desarrollo de los pueblos, p. 39.
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Como proceder para chegar a uma decisao que seja
considerada etica? Quando uma deliberayao e, portanto,
etica? A preocupayao nao se vincula a urn conceito de etica,
nem se encontra na comparayao entre as diferentes teorias
eticas. A filosofia sempre teve como preocupayao urn saber
normativo, isto e, preocupou-se com a orientayao do agir,
especialmente com a fundamentayao da convivencia humana.

Embora a casuistica privilegie os casos concretos e
complexos, as deliberayoes nao se limitam a analogia, ou
seja, a comparayao entre as diferenyas e semelhanyas entre
casos. A tentativa procura orientar as decisoes em torno a
quatro questoes basicas: a) em primeiro lugar, aproveitar as
diferentes teorias eticas, extraindo e, ao mesmo tempo,
superando seus limites; b) em segundo, conseguir uma
aproximayao entre a incondicionalidade dos principios
universais e as situayoes concretas, em que os interesses sao,
muitas vezes, opostos ou, entao, inconciliaveis; c) garantir
que nenhuma das partes envolvidas, direta ou indiretamente,
sofra prejuizos com as conseqtiencias das decisoes; d) para
tanto, e precise ter em vista os niveis micro, media e macro,
ou seja, a responsabilidade individual, do aspecto
concernente a cada grupo e, ainda, sem perder de vista
determinados minimos exigiveis a qualquer ser humano.

Dai que, para as eticas aplicadas, tres aspectos sac
importantes: a) 0 momenta estrategico, ou seja, os bens
internos - de cada grupo em particular - e tambem os
mecanismos e recursos para a satisfayao de necessidades de
alcance medio; b) 0 marco juridico, a legislayao juridico-
politica - tanto em nivel nacional como internacional
(embora 0 direito internacional careya de urn reconhecimento
mais s6lido); c) 0 marco deontol6gico, isto e, a produyao de
bens de uma consciencia moral civica entre os seres
humanos. Trata-se, pois, de urn conjunto de valores que os
cidadaos de uma sociedade pluralista ja compartem, sejam

quais forem suas concepyoes de bem viver. 25

Sem duvida, esse novo status da filosofia pratica e da
remodelayao da casuistica pode trazer diversas vantagens
para as eticas aplicadas.

A primeira delas salienta 0 fato de se exigir urn
dialogo entre as diversas areas do conhecimento. Mais
p~ecisamente, entre as distintas esferas da etica aplicada, e,
amda, entre profissionais de diferentes areas do
conhecimento. Embora com peculiaridades especificas, as
decisoes necessitam de urn respaldo do ambito juridico e
moral, bem como do consentimento de todos os envolvidos
com 0 caso (tanto no presente como para as gerayoes futuras).
Por isso, cada uma das esferas da etica aplicada nao pode
avanyar sozinha, pois se vinculam a teorias eticas e, ao
mesmo tempo, dependem do conhecimento e da participayao
de distintos profissionais, nem sempre, com os mesmos
interesses.

Em segundo lugar, 0 status da etica aplicada rompe
com facyoes e feudos cristalizados e que conduzem ao
imobilismo e ao conservadorismo. As vezes, as decisoes sac
tomadas por comites - de avaliayao de projetos cientificos ou
de desenvolvimento, analise e julgamento de questoes
academicas, meritos profissionais ou, ate mesmo, de
qualificayoes cientificas - que organizam a trama atraves da
qual, ao final de tudo, os privilegiados sac os pr6prios
julgadores e/ou seus pares.26 Em algumas instituiyoes ou
setores, determinados gropos hermeticamente fechados
conseguem se perpetuar e manter sob seu judice 0 controle

25 A. Cortina. El quehacer publico de las eticas aplicadas: etica civica
transnacional. Tn: A. Cortina e D. Garcia-Marza. Razon publica y eticas
aplicadas Los carninos de la razon practica en una sociedad pluralista,
p34.
26 Cf. J. Pizzi. Etica e responsabilidaJe social. Pelotas: EDUCAT, 2004,
p.21.
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das decisoes, impedindo qualquer acesso as informayoes. Sao
verdadeiros feudos, causadores de graves danos, pois
impedem as iniciativas dos demais participantes.

A etica aplicada rompe com 0 poderio desses feudos,
bandos ou facyoes, exigindo, para qualquer decisao, urn
procedimento democrcitico, aberto e sincero; enfim,
dial6gico. 0 controle das decisoes nao e especificidade do
meio academico ou das instfmcias religiosas, mas ha diretivos
de empresas ou instituiyoes e gestores publicos que se
consideram os unicos capazes de orientar as decisoes, ou seja,
habilitados para dizer 0 que deve ser realizado ou permitido.

o modelo deliberativo pretende romper com esses
vicios. Dai uma terceira vantagem, porque, no momenta da
tomada das decisoes, ninguem e delegado de ninguem. Essa
ideia salienta dois aspectos. Por urn lado, ela ressalta a
capacidade e a liberdade de cada sujeito de participar das
deliberayoes. Ninguem pode ser considerado como mero
observador ou expectador passivo. Cada sujeito e todos tern
algo com que contribuir, uma convicyao, uma crenya ou urn
ponto de vista a ser colocado na roda das discussoes. Mesmo
que tal opiniao ou contribuiyao possa parecer urn tanto
ingenua, ela nao pode ser desprezada ou desrespeitada.

Por outro lado, a exigencia de compartilhamento dos
pontos de vista salienta que as decisoes obedecem ao carater
publico, ou seja, que nao ha nada a esconder nem a temer. 0
fato de omitir informayoes ou, entao, de decidir de forma
unilateral nao indica apenas desrespeito aos demais, mas,
tambem, urn obscurantismo maculado de desconfianya. Na
verdade, as vezes, as pessoas pensam que 0 grau de instruyao,
o cargo que ocupam ou a tentativa de defender,
exclusivamente, os interesses da empresa, instituiyao ou
ponto de vista religioso, politico ou ideol6gico e elemento
decisivo e, portanto, 0 criterio suficiente para deliberar. No
fundo, esse aspecto reduz as deliberayoes ao subjetivismo
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solipsista e aos interesses restritos a cada grupo. Isso pode
trazer prejuizos irreparaveis as demais partes envolvidas.

Por fim, 0 modelo deliberativo das eticas aplicadas e 0

aspecto intersubjetivo dos interesses oferecern urn
instrumental que permite superar 0 individualismo
possessivo, muito presente nos dias de hoje. Na verdade, 0

respaldo das decisoes s6 e possivel em urn processo
intersubjetivo. Em outras palavras, nao ha como justificar 0

interesse individual sem contemplar 0 ambito social. A
individuayao, diz Habermas, acontece somente em urn
processo de socializayao.27 Alem de apontar para 0 fim das
"filosofias da consciencia", essa exigencia implica 0

reconhecimento do outro como pertencente a urn grupo, e
cujos interesses e necessidades reclamam 0 respeito e a
dignidade desse como sujeito participante.

o individualismo metodol6gico se caracteriza por
maximizar em demasia os interesses do individuo ou dos
grupos particulares, sem qualquer outro compromisso com os
demais. 0 solipsismo reforya 0 egoismo, a ausencia de
solidariedade, a recusa de qualquer compromisso ou
responsabilidade social e com 0 futuro (das instituiyoes,
empresas ou ate mesmo das pessoas). Em suma, urn esquema
no qual 0 sujeito representa apenas urn objeto manipulavel e
nada mais. Por isso, as eticas aplicadas na linha de uma
metodologia reconstrutiva reclamam criterios, normas e
principios que ultrapassam a concepyao particular de vida, as
tradiyoes religiosas ou culturais e, inclusive, os interesses
especificos do grupo ou instituiyao. Nesse sentido, as
deliberayoes merecerao 0 qualificativo de justas ou
moralmente corretas, sempre que 0 principio de atuayao se
aproximar das condiyoes de igualdade e de reconhecimento
reciproco de todos os concementes. A intersubjetividade

27 Cf. Habermas. Verdad y justificacion. Madrid: Trotta, 2002,-p. 230
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comunicativa representa, portanto, urn indicativo bastante
razoavel para se chegar a decisoes plausiveis. Enfim, esse
procedimento muda, substancialmente, detem1inadas
concepyoes filos6ficas restritivas.
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