Como se sabe, as sociedades politicas modern as e,
sobretudo, as contemporfmeas, tern como caracteristica 0
pluralismo. Com esta palavra entende-se a convivencia, em
uma mesma sociedade, de individuos e grupos que fazem
referencia a religioes, culturas, ideologias e eticas diversas. 0
pluralismo e conseqiiencia de fenomenos hist6ricos de amplo
alcance ocorridos na Idade Moderna e ulteriormente
intensificados na epoca contemporanea,
tais como a
secularizayao, as migrayoes, a instaurayao de regimes
democraticos em urn numero cada vez maior de Estados. A
secularizayao, entendida como emancipayao da influencia da
religiao - na Europa, particularmente da influencia da religiao
crista - em esferas cada vez mais variadas da vida humana
(etica, politica, economia, mas, tambem, arte e cultura em
geral), e urn fenomeno que comeyou no limiar da Idade
Moderna, desenvolvendo-se
rapidamente em seguida e
chegando hoje a sua quase completa realizayao. Este
fen6meno fez a etica crista perder grande parte da influencia
que exerceu no passado, sem, no entanto, produzir uma etica
alternativa universalmente compartilhada.
o fen6meno da emigray3o, causado, sobretudo, por
motivos econ6micos - do qual a expressao atual mais
• Professor de Filosofia da Universidade de Padua, Italia. 0 presente
artigo apareceu In: "Ars Interpretandi.
Annuario di ermeneutica
giuridica". (2001.6), pp. 79-91. Traduyao do italiano de Giuseppe Tosi e
Ana Thereza Cordeiro Dtirmaier.
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importante
e a chamada globalizar;50, ou seja, a
interdependencia da economia de cada pais do planeta entre
si - fez com que amplas poryoes de populayoes se
transferissem de uma sociedade para outra, perdendo parte de
seus atributos nacionais, religiosos e culturais, mas, tam bern,
introduzindo nas sociedades de chegada maneiras de viver e
de pensar a elas totalmente novas, que foram se assentando
ao lado das ja existentes. Pensemos, por exemplo, na
emigrayao de milhoes de pessoas da Africa do Norte, ou
tambem do Oriente Medio, em geral de religiao muyulmana,
para a Europa originariamente crista, 0 que levou a
convivencia de cultos, costumes e condutas morais de tipo
cristao e islamico em muitas cidades europeias. Finalmente, a
instaurayao de regimes democraticos na Europa, na America
do Norte e do SuI, e em parte da Africa e da Asia, imp6s 0
respeito a liberdade de culto, de pensamento e de
comportamento por parte de individuos e grupos inspirados
em religioes e ideias morais dispares, produzindo, assim, uma
situayao extremamente diferenciada e heterogcnea de urn
ponto de vista dico.
Contudo,
surgiu nas sociedades
modemas
e
contemporaneas a necessidade cada vez mais premente de
uma etica publica, ou seja, de uma etica sobre a qual
fundamentar urn conjunto de normas legislativas que visam
nao somente tomar possivel a convivencia civil entre
individuos e grupos, mas tambem enfrentar os novos
problemas colocados pelo desenvolvimento cientifico e
tecnol6gico, tais como os problemas de bioetica, etica
ambiental, etica econ6mica. Dado que cada legislayao exige 0
consenso da maioria e a sua eficacia est a em grande parte
condicionada tambem pelo consenso das minorias, toma-se
necessario
identificar uma base comum de valores
compartilhados pelo maior numero possivel de individuos e
grupos que formam uma sociedade polftica. A satisfayao
136

Perspectiva Filos6flca - Vol. I - n° 25 - janeiro-junho/2006

desta necessidade esta em nitido contraste com 0 pluralismo
religioso, cultural e ideol6gico que caracteriza as sociedades
contemporaneas; porem, ela nao pode ser indefinidamente
postergada, exigindo, conseqtientemente, que se encontre
com urgencia urn conjunto de valores comuns.

A ultima grande tentativa de construir uma etica
universalmente compartilhada e independente da etica crista,
ainda que nao necessariamente a ela altemativa, foi a do
Iluminismo. Com efeito, 0 Iluminismo tentou construir uma
etica sobre bases puramente racionais e, por isso mesmo,
compartilhaveis por todos, sustentando-se no pressuposto de
que existe uma natureza humana comum a todos os horn ens e
que tal natureza se caracteriza essencialmente pela posse da
razao. A tentativa mais emblematica desta fundamentayao foi
a de Kant, que considerou a universalidade nao somente
como urn principio desejavel para a etica, mas tambem como
sua condiyao indispensavel. Segundo Kant, uma norma nao
possui valor moral se nao pode ser universalizada, tal como
se ve explicitamente declarado na famosa maxima kantiana:
"Age como se a norma de tua ayao devesse se tomar, pela tua
vontade, uma lei universal". A aspirayao de Kant a uma etica
universal e tanto mais notavel a medida que sua etica e como ja foi notado - substancialmente individualista, ou seja,
nao se preocupa
minimamente
com as possiveis
conseqtiencias que as ayoes dos individuos possam ter sobre
os outros (inclusive porque 0 desenvolvimento alcanyado
pela ciencia e pela tecnica na sua epoca ainda nao permitia a
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urn individuo de realizar ayoes cujas consequencias fossem
relevantes para a humanidade inteira) '.
Desde ha algum tempo, tomou-se moda afirmar que a
etica iluminista esta falida. Urn dos defensores mais
conhecidos desta tese foi Alasdair MacIntyre em seu livro
After Virtue, que conquistou merecido sucess02. Eu nao sei se
o conteudo desta afirmayao e verdadeiro. Nao me parece uma
razao suficiente para admitir a verdade desta tese 0 fracasso
da etica iluminista, decretado por Nietzsche em sua
proc1amayao da morte da etica. Hoje, e mod a citar Nietzsche
e jurar sobre suas palavras, mas, nao sendo eu urn historicista,
nao creio que "depois de Nietzsche" se deva renunciar a tudo
aquilo que foi criticado por Nietzsche, da mesma maneira
como nao creio que "depois de Kant" nao se possa mais falar
de metafisica por ter ele a criticado, ou que "depois" de
qualquer outro filosofo nao se possa mais falar daquilo que
foi por ele objeto de alguma critica. Todavia, parece-me
inegavel, como notou MacIntyre, que depois da famosa
observayao de Hume segundo a qual de proposiyoes
formuladas com 0 verbo "ser" nao se po de deduzir
proposiyoes formuladas com 0 verbo "dever" e, sobretudo,
depois que esta observayao foi colocada pela filosofia
analitica, com 0 nome bastante solene de "lei de Hume",
como base da etica -, uma grande parte da etica
contemporfmea renunciou a justificar racionalmente as varias
normas, entregando-se a certo tipo de emotivismo que se

Este aspecto
foi observado
pelos defensores
da etica da
responsabilidade, em particular
por Hans Jonas. The Imperative of
Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age., The
University Of Chicago Presse, 1984.
2 McINTYRE,
A. After Virtue. A Study in Moral Theory. Notre Dame
(Ind.): University of Notre Dame Press, 1981 (Dopa la virt~l. Saggi di
teoria morale. Milano: Feltrinelli, 1987).
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resolve finalmente no relativismo ou no ceticismo, ou seja, na
morte da etica.
Contra tais exitos procurou reaglr, a partir de
MacIntyre, 0 assim chamado "comunitarismo", ou seja,
aquela filosofia - difundida sobretudo nos Estados Unidos segundo a qual a unica possibilidade de fundar uma etica e
pela remissao as tradiyoes e 0 unico guardiao das tradiyoes e
a "comunidade", entendida como uma uniao de pessoas
fundada nao sobre uma livre escolha, mas sobre algo que
precede a escolha, por exemplo, 0 nascimento, a nayao, 0
grupo etnico, a lingua, a historia comum, os costumes, etc.
Para dizer a verdade, MacIntyre nunca chegou a tal extremo,
mas outros "comunitaristas" (como, por exemplo, Michel
Sandel) assumiram posiyoes proximas a essas teses. Tambem
neste caso, como sempre, os comunitaristas mais inteligentes
- ou seja, aqueles que sac tambem melhores filosofos como 0
proprio MacIntyre, ou Michel Walzer, ou Charles Taylor refletem
menos
intensamente
as caracteristicas
do
movimento, enquanto outros, menos inteligentes, e por isso
mesmo menos conhecidos, as reproduzem fielmente e, as
vezes, fanaticamente.
Dado que MacIntyre indicou Aristoteles como unica
altemativa possivel a Nietzsche (referindo-se a doutrina
aristotelica da virtude como habito formado atraves da
educayao
e das leis), muitos
acreditaram
que 0
comunitarismo inspira-se em Aristoteles, descuidando do fato
de que, para este filosofo, 0 fundamento do ethos e a polis, a
cidade, que, para ele, nao e uma comunidade particular, mas
e a sociedade politica a qual qualquer homem tende por
natureza e somente na qual pode realizar plenamente a sua
natureza de horn em. Para Aristoteles, a natureza, como sabem
bem os estudiosos deste filosofo, nao constitui 0 estado
primitivo, vinculado ao nascimento e, portanto, "prepolitico", como 0 e, ao contrario, para os filosofos modemos
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(Hobbes, Locke, Rousseau e os jusnaturalistas em geral).
Para Aristoteles, "natureza" significa perfeiyao, completude,
fim. Portanto, quando Aristoteles afirma que a polis e uma
sociedade natural, nao quer dizer que ela seja a comunidade
primitiva, precedente a escolha dos individuos, mas, ao
contnirio, a considera uma forma do que modemamente
chamariamos "sociedade", ou seja, a sociedade politica, a
sociedade "perfeita" (no senti do de "auto-suficiente").
o chamado a tradiyao ou a comunidade, ainda que
suficiente para fundar uma etica, nao pode, de maneira
alguma, dar vida a uma etica universalista, porque a tradiyao
e a comunidade sao, por definiyao, particulares, locais,
circunscritas a urn grupo. Numa sociedade pluralista como a
contemporfmea, as tradiyoes comunitarias nao podem mais
fomecer uma base adequada para uma etica ptlblica, podem
ser somente fonte de rivalidades, contrastes, conflitos, que
sao a propria negayao da etica publica. Disso deriva, ern
minha opiniao, a absoluta insuficiencia de urn chamado a
tradiyao como base para uma busca de principios eticos
comparti lhaveis.

Uma
possivel
altemativa
universalista
ao
comunitarismo e representada pelo utilitarismo, isto e, pela
etica que assume como criterio de avaliayao dos varios
comportamentos a possibilidade de garantir a maxima
felicidade realizavel para 0 maior numero possivel de
pessoas. Todavia, foi observado, ern minha opiniao corn
razao, que este criterio funda-se substancialmente sobre a
reciprocidade, isto e, sobre a troca, e, portanto, nao e
aplicavel, por exemplo, as gerayoes futuras, revelando-se,
deste modo, incapaz de fundal' uma etica do meio-ambiente.
A este respeito, e emblemcitica a boutade de Groucho Marx:
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"0 que fizeram por nos as gerayoes futuras, para que
tenhamos que nos preocupar com elas?"
Uma altemativa mais valida ao comunitarismo,
emersa na epoca contemporanea, e 0 liberalismo (entendido
no sentido americano do termo, que nao tern necessariamente
a ver corn 0 liberalismo economico), ou seja, a concepyao
segundo a qual 0 fundamento da etica e a liberdade do
individuo que tem como sua unica limitayao a proibiyao de
violar a liberdade dos outros, porquanto esta nao comporte,
por sua vez, prevaricayoes para com a liberdade dos outros.
o liberalismo e universalista por definiyao, isto e, considera
que somente podem ter valor as normas que podem ser
compartilhadas por todos. Desta forma, 0 liberalismo se opoe
ao comunitarismo porque, de urn lado, privilegia 0 individuo
ern relayao a comunidade e, do outro, privilegia uma
sociedade de tipo tendencialmente universal ern relayao a
qualquer comunidade particular.
o representante mais notavel do liberalismo na etica
contemporfmea e, como se sabe, John Rawls, que elaborou
uma genial "teoria da justiya" capaz de conjugar
harmonicamente a liberdade de cada urn com a igualdade de
todos, pelo menos no ponto de partida, isto e, na igualdade de
possibilidades.
Desta maneira, ele conseguiu dar ao
liberalismo uma dimensao verdadeiramente universalista3.
Rawls apresentou esta concepyao como um tipo de neocontratualismo de inspirayao kantiana, apelando justamente
ao universalismo de Kant. Ele, como Kant, considerou que a
condiyao imprescindivel para a construyao de uma etica
universalista
fosse a renuncia a qualquer conceito
3 RA WLS, J. A theory of Justice. Cambridge (MA), the Belknap Press of
Harvard University Press, 1971 (Uma Teoria da Justir;a, trad. Almira
Pisetta e Lenira M. R. Esteves. Sao Paulo: Martins Fontes, 1997).
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determinado de bern, ou seja, a aceita<;ao do formalismo. Tal
decisao se reflete perfeitamente na preferencia que Rawls
concede ao "justo" em rela<;ao ao "bem". Rawls pensa nao
ser possivel identificar urn conceito de bem aceitavel por
todos, 0 assim chamado "bem comum", e que, portanto, cada
urn deve ser deixado livre para optar pelo "bem" que mais lhe
agrada. 0 importante e assegurar a todos a possibilidade de
optar e de planificar 0 pr6prio bern, ou seja, 0 minimo
necessario para poder realizar a maxima felicidade possivel,
sendo este exatamente 0 "justo".
Para dizer a verdade, nem a etica de Kant, tampouco a
de Rawls, sao puramente formais. Kant admitia alguns
conteudos de valor bem determinados, como, por exemplo, a
dignidade da pessoa humana. Com efeito, em outra famosa
maxima ele afirma: "Age de tal modo a considerar a
humanidade, tanto na tua pessoa, como na pessoa de qualquer
outro, sempre tambem como urn fim e nunca somente como
urn meio". E 0 pr6prio Rawls, quando se preocupa em
assegurar a todos 0 minimo necessario, isto e, 0 "justo",
evidentemente considera a dimensao intersubjetiva do
homem como urn conteudo determinado e irrenunciavel,
portanto,
como urn elemento
essencial
do "bem",
independentemente de como depois este seja concebido.
Todavia, 0 universalismo neo-contratualista contribuiu para
difundir a convic<;ao de que, para ser verdadeiramente
compartilhavel por todos e, portanto, universal, uma etica
publica deve ser necessariamente
formalista, ou seja,
desprovida de contetldos determinados, de uma ideia de "bem
comum".

4. OS DlREITOS
CONTEMPORANEO

HUMANOS
E
SOBRE A ETICA

0

DEBATE

Em minha opiniao, e ainda possivel identificar uma
etica verdadeiramente universalista, isto e, nao ligada a uma
comunidade ou a uma tradi<;ao particular, mas compartilhavel
por todos e, ao mesmo tempo, nao formalista, isto e, capaz de
propor valores determinados. Esta etica esta implicita nos
assim chamados "direitos humanos", os quais pressupoem
claramente uma determinada concep<;ao de homem segundo a
qual cada individuo humano possui determinados direitos, ou
seja, determinadas
capacidades, cuja possibilidade
de
realiza<;ao deve ser reconhecida e garantida. Trata-se de uma
etica universalista porque - como logo veremos
compartilhada por todos, acima de qualquer pertencimento a
comunidades, culturas e civiliza<;oes particulares. Trata-se
tambem de uma etica nao formalista porque ha em sua base
uma ideia de "bem comum", entendido como plena
realiza<;ao, para cada homem, de todas as capacidades que
efetivamente possui, ou seja, como "plenitude" (fulfilment)
ou "vida florescente" (flourishing lifel
Todavia, antes de entrar no merito dos direitos
humanos, me seja consentida uma breve digressao de tipo
metodol6gico. No renascimento do interesse pel a etica, que
caracterizou a cultura filos6fica da segunda metade do seculo
XX, - produzido, por urn lado, pela incapacidade avaliadora e
orientadora das ciencias sociais e, por outro, pel a emergencia
Expoentes dessa concepyao sao, hoje, uma fil6sofa como Martha
Nussbaum e urn economista como Amartya Sen, aos quais remetem as
express6es citadas. Ver. SEN, A. K. On ethics and economics. Oxford,
Blackwell, 1988. (Sobre etica e economia. Sao Paulo, Companhia das
Letras, 1999). NUSSBAUM, M. C. Fragility of Goodness. Luck and
Ethics in Greek Tragedy and Philosophy. Cambridge: Cambridge
University Press, 200 I. (1986)
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de problemas
morais persistentemente
novos como
consequencia do desenvolvimento cientifico e tecnologico -,
urn dos autores que mais chamaram a atenyao dos filosofos
morais e, como se sabe, Aristoteles, grayas a sua tentativa de
construir uma "filosofia pratica", isto e, dotada de uma
racionalidade capaz de orientar ao mesmo tempo a praxis nao
apenas individual, mas tambem social. Na filosofia pr:itica
aristotelica, a qual por varios motivos nao considero mais
proponivel hoje, esta presente, entretanto, urn aspecto
metodologico que merece certa atenyao tendo em vista a
soluyao do problema acima exposto, ou seja, 0 de encontrar
os fundamentos de uma etica publica suficientemente
compartilhada.
Na Etica Nicomaqwiia, 0 filosofo grego indica 0
metodo que convem adotar para a soluyao dos problemas
conexos a avaliayao das virtude e dos vicios. Este metodo
consiste, em primeiro lugar, na exposiyao, a proposito de
cada problema, das opinioes mais difundidas a seu respeito
(Aristoteles diz os phainomena, entendendo com este termo
aquilo que aparece como verdadeiro aos diferentes individuos
ou grupos, isto e, os "pareceres"). Em seguida, procede ao
desenvolvimento de "aporias", ou seja, a deduyao das
consequencias que derivam das soluyoes opostas a urn
mesmo problema. E, finalmente, na adoyao daquelas opinioes
que se mostram capazes nao somente de resolver todas as
dificuldades conexas as suas consequencias, mas, tambem e
sobretudo, de "deixar subsistir" os endoxa, seja em sua
totalidade, seja em sua parte maior ou mais importante.
Segundo Aristoteles, este metodo pode fornecer urn tipo de
demonstrayao certamente nao ta~ rigoroso como 0 das
demonstrayoes cientificas, mas suficiente para as exigencias
da eticas.
5
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Nos T6picos, os endoxa saG definidos pelo proprio
Aristoteles
como
opinioes
compartilhadas
(ou
compartilhaveis) por todos, ou pela maioria dos homens, ou
por aqueles que saG competentes e, entre eles, por aqueles
mais estimados ou por todos, ou pela maioria,. Tais endoxa,
que poderiamos chamar de pontos de vista "endoxais" (ao
contrario de "paradoxais"), ou seja, difundidos na opiniao
publica (en doxa), constituem, sempre na opiniao de
Aristoteles, as premissas dos assim chamados silogismos
dialbicos, isto e, aquelas argumentayoes que nao saG
propriamente demonstrativas no sentido cientifico do termo,
uma vez que nao partem de premissas necessariamente
verdadeiras, mas que nao saG tampouco "eristicas", isto e,
assumidas por mero espirito de contenda com a finalidade de
prevalecer por quaisquer meios nas discussoes, inclusive pelo
ardil. As argumentayoes dialeticas visam a confutar ou
estabelecer uma tese por meios leais, logicamente corretos,
partindo
de premissas
compartilhadas
pelo proprio
interlocutor e produzindo, portanto, conclusoes que ele
mesmo sera obrigado a compartilhar6.
5. OS DIREITOS
ENDOXA

HUMANOS

COMO

MODERNOS

Pois bern, minha tese e a de que hoje a funyao daquilo
que Aristoteles chamou de endoxa pode ser desenvolvida
pelos direitos humanos, isto e, pelas enunciayoes contidas nas
grandes declarayoes dos direitos, tais como as cartas
constitucionais dos varios Estados e as declarayoes das
grandes organizayoes internacionais, ou seja, a ONU, 0
Conselho da Europa, a Organizayao para a Unidade Africana,
a Organizayao da Conferencia Islamica, etc. Com relayao as
6

ARlSTOTELES,

Top. 1 1,1000 I-b 25.
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cartas constitucionais dos varios Estados nao ha duvida de
que elas, desde que entraram em vigor, receberam a
aprovayao e, portanto, 0 consenso da maior parte dos
cidadaos ou do seus representantes e devem ser aceitas, a
principio, pelos mesmos cidadaos. Mas tambem as
declarayoes intemacionais, em primeiro lugar a Declarariio
Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela Assembleia
das Nayoes Unidas em 1948, sac expressao de urn amplo
consenso. Embora seja verdade que os Estados membros da
ONU em 1948 eram em menor numero do que sac hoje e que
alguns deles se dissociaram (na verdade, somente a Arabia
Saudita), todos os outros Estados que por fim foram
ingressando na organizayao (hoje sac 191) apropriaram-se
explicitamente
daquela Declarayao e os Estados que
poderiam ter tido alguma reserva de carater religioso ou
cultural, aos poucos foram del a se aproximando.
Refiro-me, em particular, a alguns documentos tais
como a Declarariio Universal dos Direitos do Homem no
Isla, aprovada em 1981 pelo Conselho Islamico para a
Europa e a Declarariio dos Direitos do Homem no Isla,
aprovada pela Conferencia Islamica em 1990; como tambem
a Carta Africana dos Direitos do Homem, aprovada pela
Organizayao da Unidade Africana em 1981 em Nairobi. As
declarayoes islamicas, embora fundamentem os direitos
humanos sobre a lei divina (sharf 'a), retomam os direitos
fundamentais da Declarayao da ONU, isto e, 0 direito a
incolumidade pessoal, a liberdade e a uma vida digna,
enquanto a Declarayao africana acrescenta aos direitos do
individuo 0 direito dos povos, que sac perfeitamente
compativeis com aqueles contidos na Declarayao Universal
daONU.
Por essas razoes, acredito que as declarayoes dos
direitos humanos sejam hoje compartilhadas, senao por todos,
certamente pela maioria dos homens e pelas pessoas
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competentes, que sac os representantes das populayoes dos
Estados, ou seja, os homens politicos, ou pelo menos pela
maioria deles e pelos mais proeminentes. Tais caracteristicas
correspondem perfeitamente, portanto, a definiyao que
Arist6teles deu de endoxa. Nao e valido repetir, contra eles, a
objeyao continuamente feita de que os direitos humanos,
embora proclamados por todos, sac muitas vezes desprezados
pelos pr6prios Estados que compoem as Nayoes Unidas ou
pelos homens politicos, por exemplo, os ditadores, que
operam no interior dos Estados. Infelizmente, este fato
corresponde a verdade, isto e, 0 respeito aos direitos humanos
no mundo esta longe de ser uma realidade efetiva para urn
grande numero de individuos e de povos. As documentayoes
apresentadas a este respeito por associayoes humanitarias,
como Amnesty International, sac impressionantes.
Todavia, e tambem urn fato que aqueles que violam os
direitos humanos muitas vezes negam-no ou encobrem que 0
cometem, ou seja, nao tentam justificar publicamente tais
violayoes: praticam-nas de fato, mas recusam energicamente
a imputayao de te-las praticado. Ha nisso certamente muita
hipocrisia, mas tambem 0 reconhecimento de que nao se pode
publicamente tomar uma posiyao contraria aos direitos
humanos, uma vez que esta posiyao seria impopular e
provocaria uma perda de consenso que poderia enfraquecer
quem a sustenta. Portanto, inclusive os que violam os direitos
humanos
reconhecem
implicitamente
que eles sac
amplamente compartilhados. Tal reconhecimento confere urn
prestigio indubitavel aos direitos humanos ao qual, com
certeza, as posiyoes opostas ou divergentes nao podem
aspirar. Por esses motivos, pode-se afirmar que os direitos
humanos, embora mais na teoria que na pr<itica, mais na
oficialidade que na vida cotidiana, sac amplamente
compartilhados e funcionam como modemos endoxa.
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Se 0 que dissemos ate aqui for verdadeiro, entao seria
possivel assumir os direitos humanos como premissas a partir
das quais se poderia argumentar para construir as normas
fundamentais de uma etica publica. Naturalmente, sera
preciso considerar, como sugere Arist6teles, as opinioes mais
diversas que derivam das diferentes religioes, culturas,
ideologias. Tambem sera necessario desenvolver suas
conseqtiencias para avaliar se apresentam contradi90es
intemas e, sobretudo, para controlar 0 quaD compativeis elas
SaGcom 0 conjunto dos direitos humanos ou pelo menos com
a maior parte deles, ou com aqueles reconhecidos por todos
como mais importantes, tais como 0 direito a vida, a
igualdade, a liberdade. As normas que consigam satisfazer a
tais requisitos poderiam, entao, fomecer a base para projetos
legislativos destinados a encontrar 0 consenso e, assim, se
transformariam em dispositivos legais, enquanto as norm as
que nao alcan9am este objetivo seriam abandonadas porque
fadadas a nao encontrar urn consenso. Desta forma, seria
possivel construir urn corpus de regras compartilhadas, ou
compartilhaveis, por todos.
Uma tese semelhante foi tambem defendida por Rawls
no seu ultimo livro importante, isto e, Political Liberalism,
em que ele procurou encontrar urn meio-termo entre as
diferentes concep90es eticas que caracterizam a sociedade
pluralista ao redor daquilo que chamou de "consenso por
sobreposi9aO" (overlapping consensus), isto e, uma esfera de
valores ou normas comuns a todas as diferentes concep90es a
qual, porem, nao esgotando integralmente as diferen9as,
deixa sobreviver outros aspectos caracteristicos da maneira

especifica e particular de ser de diferentes grupos 7.
Naturalmente e possivel que cada COnCeP9aOjustifique de
maneira diferente, ou seja, a partir de diferentes motivac;:oes,
os valores que acabam por se sobreporem aqueles das outras
concep90es. Este aspeto ja havia sido sublinhado por Jacques
Maritain em 1948, quando observou, a prop6sito da
Declarm;ao Universal dos Direitos Humanos, que nao era
preciso perguntar-se "0 porque" da adesao dos Estados a
declara9aO, dado que os "porques" seriam diferentes ou ate
incompativeis entre si. Era preciso, ao contrario, contentar-se
com "0 que", isto e, com 0 fato de que havia uma
convergencia sobre alguns direitos fundamentais.8
Se a fun9aO dos direitos humanos e fomecer as
premissas para argumenta90es que levem a uma etica publica
e, portanto, a uma legisla9aO capaz de obter os consensos
necessarios, e inutil perguntar "0 porque". Esta pergunta
interessa certamente aos fil6sofos, sempre a procura de
razoes e fundamentos, mas e totalmente irrelevante para fins
praticos, os unicos importantes do ponto de vista nao somente
politico e legislativo, mas tambem etico. Com efeito, as
assembleias legislativas nao SaG compostas por fil6sofos, e
tampouco 0 SaG as popula90es que elas representam. 0
importante e 0 usa dialetico, isto e, argumentativo que po de
ser feito dos direitos humanos para convencer do bem de
determinadas solU90es. Para este objetivo nao e preciso
remontar ate aos fundamentos, mas pode ser suficiente
remontar as premissas compartilhadas,
isto e, aquele
"maximo comum denominador" que forma a base do
7 RAWLS;
J. Political Liberalism. New York: Columbia University
Press, 1?93. (0 Liberalismo Politico, trad. Dinah de Abreu Azevedo. Sao
Paulo: Atica, 2000).
8
MARIT AIN, J. Man and the State. Chicago: University of Chicago
Press, 1951.
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overlapping consensus, para depois, a partir dai, deduzir,
argumentar, confutar, deixando aos fil6sofos a procura de
eventuais fundamentos.
No entanto, nada impede que os direitos humanos se
revelem uteis para tal finalidade, quer dizer, que tambem seja
possivel urn uso filos6fico dos direitos humanos. Ao inves de
remontar aos fundamentos, isto e, de se perguntar de saida
sobre que base os direitos humanos se fundamentam, se sobre
uma lei divina ou uma hipotetica lei natural, ou sobre a
cultura dos povos, ou sobre a hist6ria, etc., seria mais
conveniente partir, uma vez mais, dos direitos humanos e
proceder, por assim dizer, para t[(1S,procurando descobrir 0
que eles implicam ou 0 que eles abrigam. Desta maneira, se
conseguini par em evidencia senao uma inteira antropologia,
pelos menos alguns grandes valores implicitos nos principais
direitos humanos, os quais, com certeza, nao sao desprovidos
de interesse do ponto de vista filos6fico mais geral.
Ofere yO alguns exemplos. A igualdade, invocada em
todas as declarayoes de direitos - desde a francesa de 1789
ate a universal de 1948, quando declaram que "todos os seres
humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos" significa que, pelo menos implicitamente, se reconhece que
existe algo que e comum a todos os horn ens acima das
diferenyas de raya, cor, sexo, lingua, religiao, etc. Pois bern,
isto e 0 que antigamente se chamava "natureza human a",
termo que a filosofia modema nunca mais quis sequer
pronunciar. A liberdade de pensamento, de consciencia, de
religiao, de imprensa, de associayao, que todas as declarayoes
intemacionais
igualmente
reconhecem,
significa
implicitamente que se reconhece ao homem a capacidade de
subtrair-se, pelo menos em parte, aos condicionamentos
materiais aos quais pode estar submetido (hereditariedade,
ambiente, educayao, estimulos sexuais, tendencias psiquicas
conscientes e subconscientes, condicionamentos sociais e
150
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econamicos) e, portanto, de possuir 0 que os antigos
chamavam de natureza racional ou espiritual.
Finalmente, aquele que ja foi 0 mais contestado entre
todos os direitos, mas que hoje e unanimemente reconhecido
o direito de propriedade, proclamado em todas as declarayoe~
- desde a de 1789 ate a de 1948 (ver art. 17: "Cada individuo
tern 0 direito de possuir uma propriedade sua pessoal ou em
co~um. com os outros. Nenhum individuo pode ser
~rblt:anamente privado de sua propriedade") - tern profundas
l~~hcayoes filos6ficas. Com efeito, este direito permanece
vahdo apesar das mudanyas que podem sobrevir na vida de
u~ indi~iduo, mudanya de religiao, de partido, de opiniao, de
cldadama; 0 direito de propriedade testernunha que se
reconhece ao individuo urn substrato permanente e imutavel
do qual depende a sua identidade pessoal. Isto corresponde ao
que os fil6sofos antigos e medievais chamavam de
"substancia", outro termo banido pela filosofia modema, mas
que se revela indispensavel para urn uso pratico.
Sornarn-se todas as irnplicayoes supracitadas, segue-se
que 0 homem e urna substancia individual de natureza
racional, isto e, nada menos que a definiyao de "pessoa" dada
por Severino
Boecio
(rationalis
naturae
individua
substantial. Com esta observayao nao pretendo, obviamente,
sustentar que se possa hoje simplesmente propor de novo a
definiyao classica de pessoa humana desconsiderando os
inumeraveis conhecirnentos cientificos que foram adquiridos
pela antropologia
cientifica e filos6fica modema
e
conternporanea. Tampouco pretendo sustentar que os direitos
hurnanos constituam urn c6digo etico cornpleto, que
9.Desenvolvi mais amplamente este ponto de vista no artigo: L 'etica alla
ncerca della persona.
In: "II Mulino", 40 (1991), pp. 579-588.
Relmpnmldo In: BERTI, E. Soggetti di responsabilita. Questioni di
I10so lQ ratica. Re io Emila: Diabasis, 1993.
Perspectiva Filos6fica - Vol. 1- n° 25 - janeiro-junho/2006

151

contenham a soluyao de todos os novos problemas eticos
suscitados pelo desenvolvimento cientifico e tecno16gico.
Considero simplesmente que eles constituem urn ponto de
partida extremamente util, devido ao amplo consenso de que
gozam, para todos aqueles que queiram efetivamente
progredir
na
busca
de
soluyoes
compartilhaveis,
desenvolvendo todas as implicayoes eticas contidas na
enunciayao dos direitos humanos atraves de argumentayoes,
discussoes e confrontos. De resto, 0 que seria a tarefa da etica
senao a de argumentar, discutir e confrontar?
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