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Abordar 0 tema Etica, Historia e Politica
implica partir de urn fatohistorico incidente sobre 0
conceito da Etica. E que os ftlosofos gregos sempre
subordinaram a etica as ideias de felicidade da vida
presente e de soberano bem(l) . Parece urn modismo, em
epocas de crise como a que vivemos agora, tomar os
gregos como referencia, quando falamos de coisas como
fi/osofia, politica, estetica, democracia, etica etc. Parece,
mas nao e. Invocamos a memoria dos gregos,
especialmente dos ftlosofos, "nao porque eles sejam urna
realidade dada para todo 0 sempre, urn modelo a ser
seguido, mas porque a propria maneira de narrar a sua
historia e de pensar 0 politico leva a diferentes
interpreta90es. Permite situar tambem 0 momento e a
origem de urna perda irreparavel, a ideia de felicidade, e a
sua substitui~ao pelas no~oes de obriga~ao, dever
obediencia; 0 desaparecimento do modelo ideal de virtude,
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que pod:~a ser seguido 0ptativamente, e 0 surgimento das
normas etlcas e dos preceltos a que se deve obedecer,,(2).

Estas observa~oes de Adauto Novaes nos
r~mt(t~ma duas coisas essenciais. A p~eira delas e que,
hlstoncamente:.0 pon~ode partida da Etica para os gregos
fora urna op~ao ~ nao urn dever ou urna obriga~iio' a
segunda e que a Etica era, com certeza, urna meta a ~er
a~ing.ida. Na. p,~rspectiva. ~a historia, portanto, ela
smahzava a Idem de fehcldade buscada no exercicio
prat~co,na ~~ao,na liberdade, posto que era urna escolha.
Por IStOela e concebida como virtude.

Aristoteles, no Livro II da Etica a Nicomaco faz
urna aftrma~ao lapidar: HEsteestudo niio e te6rico c~mo
o~ outros (pois estudamos niio para saber 0 que e a
vr~tucJ.e,"!as para sermos -bons,ja que de outra maneira
n~o trrarzamosnenhum beneficio de/a) ,,(3) . Entendendo a
vIrtu?e como relacionada diretamente a a~ao do homem
que e ~ _compostode alma e corpo, e como tal, afetado
pelas patxoes, ela ternmuito aver, conseqiientemente,com
tudo 0 q~e se r~laciona e vem acompanhado de prazer e
dor, utopIa e desilusao.

Importa pois lan~ar urn olhar sobre 0 passado e
nele buscar '. ,
c~1 as ongens malS generosas hurnanamenteHuando das t- l' , ,ara ' . ques ~es Igadas a Etica. E por que este olhar
p as ongens? Strnplesmente porque, homens do nosso
te~~o, ~onstatamos que, nos nossos dias a Etica ficoupnSlOnerra d t ' . ,

fr . a eCll1ca, como se houvesse urn lento
en aquectrnento da - d .no~ao e moralldade e das conquistas
(2) id, ib.
(3) id., ib.



do espirito como 0 avan~o da tecnica, mais wna vez
usando a expressao de Adauto Novaes. Se a modernidade
aprisionou a Etica com a tecnologia, 0 que se
convencionou chamar de p6s-modemidade, esta mais
ainda, fragmentou a totalidade corpo-espirito e, ness~
fracionamento, a aparencia assumiu foros de realidade. "E
wna moral que abole a experiencia, a hist6ria presente e a
antecipa~ao, e que leva em conta apenas wna consciencia
formada de nadas cotidianos, de mil lacunas e intervalos
desconheciveis e desconhecidos, e 0 ponto de partida para
o artificio e as aparencias,,(4) .

Com os modemos e invasivos meios de
comunica~ao de massas, esta Etica adquire consistencia,
na 6tica de Eugen Fink. Segundo ele, do ponto de vista do
poder, os homens manipulam e representam os valores:
"descobrem posi~oes axiol6gicas e orientam os outros
homens, as massas, a titulo de legisladores - legisladores
nao por meio de alguns Mandamentos ou de algo no
genero, mas despertando atitudes afetivas em rela~ao a
vida, orienta~oesaxioI6gicas,,(5).

E preciso nos posicionar criticamente diante
desta tendencia avassaladora que caracteriza wna ja
assumida cultura da p6s-modemidade. Romens do nosso
temp9, importa-nos assumir a nossa cotidianidade, dar
solu~oes as nossas mazelas, enfrentar nossas angilstias,
tudo isto, porem, de olho no futuro, desejando, sonhando e
nos inspiiando nos desenhos de realidades possiveis, nos
limites das dores suportaveis, no acalanto da espera que
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sabe ser esperan~a sem desespero. Isto seria 0 que os
pensadores da atualidade denominam de contrapartida da
assim chamada etica da aparencia; segundo Paul
Ricoeur: "os homens nao SaDapenas joguetes, escolhem
por razoes, tem capacidade de agir intencionalmente,
especulam sobre 0 mundo e sobre 0 conhecimento,mudam
o curso das coisas, em sintese, tem a capacidade de
iniciativa"(6).

Assim e que se justifica uma volta ao passado,
mesmo que ela aconte~ano tr~scurso de uma viagem para
o futuro. Porque entre 0 passado e 0 futuro esta 0 homem
plantado na cotidianidade comezinha do seu presente. S6 ~
homem e que funde os tempos, dando-lhe unidade
atualidade e sentido. Exatamente por isto ele se ausent~
permanecendo; recome~a, continuando· constr6i
d~s~indo; consente, dissentindo e aceitandd as li~oes·d~
histona para se negar a enfrenta-Ia como destino.
Morrendo de medo do presente opressor e angustiante,
busc~urn modo de ser feliz. Romens do presente, busca-se
n~ h~oes da hist6ria, novos modos de fazer hist6ria,
remventando-a, assumindo-se como agente pelo trabalho
que sua 0 rosto e mediante a convivencia com os hurnanos
que os toma mais humanos. E a posMa~ao de uma
bO~da confluencia entre Etica, Politica e Hist6ria.

epOlSdos fI16sofosgregos, no que conceme ao ethos,
foram ~arx e Engels que melhor dimensionaram 0 sentido
da PraxiS, .exatamentepelo redimensionamento da hist6ria,
na IdeologIaAlerna.

E n6s, no Brasil, em 1993?
(6)

ApudNovaes, op. cit., p. 14.



Voltemos as nossas considera<;oesiniciais para
entender, num primeiro momento, 0 sentido e a
importancia da rela<;aoentre Etica, Politica e Historia que,
a partir da experiencia historica do saber politico dos
antigos gregos, formam uma unidade. Num se.gundo
momento, para explicitar melhor a questao axIal da
prevalencia do desej~ de felicidade, elemento ~dante e
basilar da propria Etica, conforme nos ensmaram os
ftlosofos gregos. "

Recentemente, em nome da Etica - "Etica na
Politicd' flZemos 0 primeiro "impeachment"
presidencial de que se tem conhecimento na historia
politica das modemas democracias representativas. 0
motivo? Dentre outros, a corrup<;ao.Sempre se soube que
o caso Collor/PC Farias era apenas a ponta de um
"iceberg" flutuante no oceano da cultura patrimonialista
brasileira da corrup<;aocujo calo - historico, politico e
etico - consiste numa rela<;aoextremamente complexa
entre os espa<;os publico e privado. Lembro aqui, de
passagem, 0 magistral texto de Hannah ~end~, A
Condi~iio Humana que, a seu tumo, volta as ongens
gregas, interpretando as tensoes que medeiam entre os
espa<;osda despotia e da democracia, na inven<;aodapolis
grega. Trata-se de uma leitura de Aristoteles das mais
fecundas e conseqiientes.

Entretanto, este anseio da sociedade civil
brasileira de ver a politica banhada pela etica, sinaliza
realidades muito mais profundas do que uma ja
significativa luta conta a corrup<;ao e sinecura da
representa<;aoparlamentar. Na verdade ela demonstra que,

entre nos, sequer podemos comemorar a prevalencia de
uma etica calcada na lei, no dever ou na obriga<;ao.Posto
que ainda carecemos de uma cultura, onde predominem
comportamentos cingidos pelo imperio da lei, predominam
as'rapinagens do mais sordido individualismo, do crasso
egocentrismo,- a famigerada "lei do Gerson" - beirando 0
estado de natureza que, na concep<;ao dos liberais
classicos, inviabilizava a convivencia humana, mormente
de produtores sequiosos do sonho utopico de uma
concilia<;aopossivel - e, aquela altura, necessaria - entre
propriedade privada e Estado, entre poder publico e
privado. Num pais como 0 nosso, caracterizado
historicamente por uma forte tradi<;ao de vigencias
autoritarias e pela exclusao social da maioria da
popula<;ao,a luta pelo estado de direito contra as ditaduras
faz sentido e representa ganhos sociais historicos no
sentido de que 0 imperio da lei nos garante das tiranias.
Mas a tradi<;ao absolutista e patrimonialista de nossa
fo~a<;ao social dissocia aquilo que a sabedoria grega nos
~smava como intimamente imbricadas e indissociaveis:
E.tica e, Politica. Aristoteles, por exemplo,iniciava a ja
cltada 1!tica a Nicomaco, enfatizando 0 seu carater pratico,
quer dlZer: forma de conhecimento do qual decorre uma
a<;~.Ultil, insistindo que outra ciencia pratica, no caso a
PohtIca, era a principal dentre aquelas ciencias,
exatamente pelo fato dela procurar os meios para realizar 0

bem de tod~ ~ comunidade(7). Portanto, a aftrma<;aodos
postulados ~t.ICOSesta intimamente associada a educa<;iio
para a pratIca das atividades ligadas a politica. A

(7) Cf Morrall, 1. B. AristOteles, Editora Universidade de Brasilia, 1983, p. 49.
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dissociavao entre Etica e Politica conduz a esquizofrenia
do totalitarismo, seja ele do individuo - tirano -, do
Estado, da classe ou do partido.

Estas consideravoes servem para reforvar, no
caso do Brasil, urna tradivao historica e cultural anti-etica,
porque autoritana, e autoritana porque anti-politica. Por
isto e aquilo e urna tradivao fundamentalmente
desdenhadora da politica, dos politicos e da representavao
politica. Neste caso, a lei nao e tudo, apesar de ser 0 meio
necessano para se fomentar 0 carater de generosidade do
espavo etico. Afmal, a lei se afrrma como dever/obrigavao
enquanto a Etica se configura como escolhalliberdade.
Nao esquevamos que a Etica, na otica grega, e virtude,
como a politica, existindo em ambas a proeminencia da
phronesis que e a prudencia e que so existe na praxis,
diferentemente da sophia que deriva da contemplavao
teorica da verdade absoluta. A virtude, nunca e demais
lembrar, nao se aprende senao pela pratica.

A politica, como a Etica, pertence ao mundo dos
hurnanos e, como virtudes que sao, na otica grega, se
exercitam na busca de urn bem. Dai que elas incorporam
as dimensoes profundamente hurnanas do desejo, do
sonho, das paixoes, dos encantos e desencantos, da duvida
e das certezas, das perplexidades do proprio imaginano,
como na passagem do romance Vidas Secas, de Graciliano
Ramos, onde as crianvas, no cenano da Festa, projetam
seus encantos e medos, a partir daquilo que os seus olhos
apenas vislumbravam do mundo, das pessoas e das coisas,
buscando palavras para nomea-los, como fantastica

descoberta, dirimindo duvidas. Enfun, experienciavam e
se exercitavamna Politica e na Etica.

Triste de quem nao foi crianva ou 0 foi sem
poder sonhar; infeliz de quem nao fala, ou como 0 heroi
Fabiano, fala para si, sem repartir sonhos, exorcizar os
medos e fazer politica, eticamente correta.


