APRESENTACAO--------------------

Quando em 1992 as mas das capitais de todo 0
pais foram "tomadas de assalto" pelas imensas multidoes
que exigiam a volta da' etica a politica, tinha-se a
impressao de que algo de novo estava para surgir em nosso
horizonte. A consciencia politica parecia surgir dos
escombros do ceticismo, e 0 desejo de contribuir para a
constru~ao de urn Estado moderno, livre dos entulhos
corrosivos originados da identifica~ao entre 0 "enirio
publico e as fman~as particulares", sugeriam 0 inicio de
uma nova era. Aparentemente separadas por seculos,
desde que Maquiavel lan~ou as bases da ciencia politica
modema, etica e politica ensaiavam um retorno a cena
social. E 0 que era mais surpreendente, numa sociedade
recem saida do casulo do autoritarismo, e ainda sob a
vigilante tutela ideologica dos epigonos do regime
militarista. "
o impeachment de Fernando Collor de Mello caso ilnico na historia das sociedades ocidentais desenvolvido em clima pacifico e de intensa mobiliza~ao
democnitica, colocava-nos, sem duvida, no nivel das
sociedades industriais do Primeiro Mundo, do ponto de
vista cultural. A sociedade civil organizada levantou a
"bandeira" da moralidade, e 0 movimento estudantil
renascido das cinzas, temperado pela maturidade
pluralista
da pos-modemidade, transformava a
"agressividade" politica de 1968 no espetaculo colorido e

ameno do universo dos "cara-pintadas". Humor e critica
substituiam as "barricadas de maio". Certamente, e~tre a
ONE do passado e a que ressurge hoje existe um ablsmo,
provocado pela banaliza'(ao da cultura e pela mudan'(a de
estrutura do ensino no pais. As antigas "trinchei,:as"
desempenharam urna fun'(ao romantica na luta deslgual
entre pedras e "bolas de gude", de urn lado, e de ou~o,
cacetetes e bombas de gas lacrimogeneo. Mas curnpnu,
com razmlvel resultado, 0 seu papel - despertar a
consciencia da popula'(ao para os excessos do
autoritarismo, e envolver os pais - e a familia, de maneira
geral - na luta pela defesa dos "filhos oprimidos" pela
violencia do regime. Os tempos, porem, mudaram. Os
aspectos negativos da incipiente, porem crescente,
consciencia politica do novo movimento estudantil foram
compensados pelo reconhecimento explicito dos novos
tempos e das "novas armas", e da impossibilidade de
transformar as mas em velhos "campos de batalha". 0 que
importa, todavia, e que 0 esfor'(o do publico come'(ava a
surtir efeito. Era a vingan'(a daqueles que sentiram-se
traidos pelo entao Presidente da Republica por nao ter
curnprido as promessas de fazer 0 pais entrar no Primeiro
Mundo, mas principalmente pelo fato do discurso
moralista comportar urna atitude oposta aquela que fazia
questao de divulgar enfaticamente. Por outro lado, era a
revanche dos que sempre se opuseram ao comportamento
desastroso de urn politico arrivista em busca de pIanos
aventureiros.
Submetendo-se ao chicote do seu proprio refrao
de campanha - "NOo me deixem so" - Collor viu-se

abandonado pelos seus milhoes de eleitores, pela midia
que 0 apoiara e ate pelos amigos mais proximos que
saltaram do barco quando este come'(ou a fazer agua. A
democracia tornara-se vitoriosa. Vencera fmalmente a
etica. Seu triunfo, no entanto, seria fmal? Seguramente,
nosso Houtubro" foi infmitamente menos traurnatico do
que aquele de cerca de 75 anos atras. As armas nao
passavam de argumentos, a muni'(ao materializava-se nas
denuncias orais e nos docurnentos comprometedores, e as
trincheiras resumiam-se nas manifestayoes de protestos
nas pra'(as e avenidas e nos debates parlamentares. Mas
por menos drasticas que sejam as mudan'(as, elas sempre
deixam suas seqiielas. A generaliza'(ao sobrepoe-se aos
casos particulares. 0 Congresso como urn todo (e. a
politica, por extensao) passa a ser visto como algo de.SUJO,
e todo parlamentar e estigmatizado pela ausencla de
moralidade e honestidade. 0 descredito com a politica
toma conta de popula'(oes inteiras e reflete-se na apatia e
na decep'(ao pelo exercicio de urn dos mais importantes
instrumentos de a'(ao ao alcance do cidadao moderno: 0
voto. 0 conceito de etica se confunde com 0 de
moralidade; os valores SaDdesprezados; a "Lei de Gerson"
generaliza-se na concep'(ao abstrata. ~os individ.uos, e
amplia-se na atividade concreta.do cotldlan? d~ socledade.
Mas de todas as conseqiienclas, as malS tmportantes,
talvez, tenham sido a superestima'(ao do processo que
culminou com a derrota do ex-presidente Fernando Collor
- acreditou-se que a experiencia politica desses
acontecimentos, ou seja, 0 exercicio da cidadania
impregnara-se, defmitivamente, nos cora'(oes e nas mentes

de urn povo, repentinamente e nurn passe de magia - e a
ideia de que a,etica resurne-se exclusivamente ao problema
da corrup~aoe da moralidade.
.
Evitou-se, com isso, enfrentar problemas malS
complexos e mais profundos, como a questao de habitos e
costumes de urn povo, 0 que poderiamos, generalizando,
designar pelo nome de ethos. A ausencia estrutural de uma
tradi~ao democratica, a congenita impossibilidade de urn
efetivo exercicio da cidadania face a nossa eterna
descren~a nos poderes publicos, froto de urn modelo de
desenvolvimento "prussiano" e tardio - sem mencionar a
fragilidade da nossa sociedade civil que come~ou a tomar
"consciencia de si" apenas recentemente - impediu sempre
- e ainda opoe obstaculos - que os movimentos sociais
ultrapasassem os limites das reivindica~oes efemeras. Se
por urn lado permanece a cren~a de que e possivel manter
urna atividade de vigiHincia em torno da moralidade da
gestao publica, por outro, essa cren~a mantem-se apenas
num nive1 de relativa abstra~ao. E 0 suficiente notar que
embora tenham mudado os homens nos postos
fundamentais do governo, 0 comportamento e as praticas
anti-eticas dos membros da administra~ao publica nao
sofreram grandes transforma~oes. Os escandalos deram
prosseguimento a sua rotina; dentincias as a~oes dos novos
representantes ministeriais que fazem parte do governo
domestico de Itamar Franco - a "republica dos
curnpadres" - tornaram-se comuns; ministros rompem
preceitos constitucionais com a tranqiiilidade de quem esta
acima dos demais mortais e para alem da impunibilidade.

o

que mudou entao? Os nomes, ao que tudo
indica. 0 retorno da etica a politica de formaduradoura,
ou melhor, de uma nova etica - ja que por mais que se
pense uma sociedade aetica ou anti-etica pressupoe-se
sempre a existencia de alguma forma de reflexao sobre
habitos e costumes - pode se dar no interior de uma
fonna~ao social em que a individualidade, particularmente
na sua versao individualista extremada, sobrepoe-se a
forma com~itaria de a~ao e do agir cotidiano? E possivel
que a luta, pela transforma~ao etica, a busca pelo ethos
desejado por todos possa ocorrer ainda neste fmal de
seculo, notadamente, entre nos brasileiros? Dificilmente a
indaga~ao encontrara urna resposta consensual. Nem
mesmo mima situa~ao de etica comunitaria, como era 0
caso da etica'da A1).tiguidadeate a Idade Media, a questao
era enfrentada de modo pacifico.
A modemidade tornou 0 problema ainda mais
complexo, na medida em que inseriu 0 homem nurn
sistema de valores mUltiplos em que 0 individualismo
predomina sobre 0 coletivo. A atomiza~ao dos conceitos e
a pulveriza~ao das concep~oes eticas do mundo
avolurnam-se em tamanha quantidade que saD capazes de
inundar as prateleiras de bibliotecas publicas e privadas
das sociedades contemporaneas. Nem por isso respondem,
com certeza ou seguran~a, a pergunta formulada. No nosso
caso, na condi~ao de sociedade onde 0 arcaico se mescla
com 0 pos-moderno, as dificuldades sao mais intensas.
Ainda assim e possivel a reconstru~ao da etica, nesse fmal
de seculo? Existem perspectivas em rela~ao a urn futuro
onde 0 ethos reflita sua ideia originaria, em que a

preocupa~ao com 0 bem publico e uma preocupa~ao
comum e constante? Essa preocupa~ao levou 0
Departamento de Filosofia da Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE) a promover a sua III Semana de
Filosofia abordando 0 tema que e hoje objeto de discussao
em todo 0 Brasil.
Em principio pensou-se tratar de um assunto em
vias de satura~ao, dado a inilmera quantidade de
semimirios e debates, tanto no mundo academico como na
esfera da sociedade civil, de modo geral. Nao obstante
outros temas fossem sugeridos - inclusive a outros
departamentos do Centro de Filosofia e Ciencias Humanas
(CFCH), com 0 objetivo de realizar uma integra~ao entre
esses diversos setores, com a fmalidade de favorecer um
melhor relacionamento interdisciplinar - a preocupa~ao
para com a questao etica predominou entre as unidades
consultadas, numa demonstra~ao de que a materia estava
longe de softer qualquer especie de' esgotamento.
Comprovam os fatos que se repetem constantemente
envolvendo parlamentares, empreiteiras, homens publicos,
no mais novo (pelo menos ate 0 momento em que estas
linhas eram escritas) e triste "espetaculo" nacional que
tornou-se conhecido como 0 "Escandalo do Or~amento".
Esses eventos, detonados publicamente, quase
no mesmo instante em que ocorria 0 Encontro - 18 a 22 de
novembro de 1993 - nao contribuiram apenas para
"enriquecer" a discussao etica, politica e fJ1osofica
originada' do embate academico. Antes de mais nada,
apontaram para a necessidade pnitica de uma revisao de
valores, valores estes que busquem formas alternativas

para uma sociedade fundada sobre 0 ethos da
individualidade extrema. Certamente e ilusorio repensar ou
recriar valores exclusivamente a partir dos gabinetes
academicos, imditorios universitarios ou mesmo por meio
de comunica~oes restritas como publica~oes de textos em
revistas especializadas ou livros, numa sociedade em que
mais da metade da popula~ao sequer pode ter a certeza de
que fara uma refei~ao frugal no dia seguinte.
Contudo, mais grave do que a discussao
"confmada" aos campus das universidades, e aos limitados
recintos capazes de abrir suas portas a participa~ao de um
publico redutido disposto a ouvir 0 "discurso etico", e a
cumplicidade com a omissao e 0 silencio, quando nao com
o ceticismo cronico que ja invade 0 universo intelectual.
Nesses momentos de duvidas e incertezas, em que "0
velho esta morrendo e 0 novo nao tern condi~oes de
nascer", assumem em nossas mentes lembran~as sombrias
de um passado nao muito distante. Para alem dos
exemplos de crise da eticidade, encontram-se quase
sempre presentes as crises de representa~ao.Numa ocasiao
dessas, invocar fJ1osoficamenteNietzsche, cujo niilismo
terminou por nos endere~ar aos labirintos do autoritarismo
ou invocar, politicamente, a prote~ao de algum Luis
Napoleiio, sempre acreditanto que 0 golpismo e a solu~ao
para todos os nossos males (hoje e moda referir-se a esse
fenomeno pelo nome de fugimorizafiio) e uma atitude tao
comum que ja nos habituamos a pensar que nada existe
apos os umbrais do horizonte.
Com efeito, pode parecer muito pouco para
quem tern 0 poder da persuasao e 0 acesso a midia - cada

vez mais estreito numa epoca em que predominam os
interesses privados - e a vantagem de possuir um "capital"
precioso negado a grande maioria da nossa popula~ao: 0
conhecimento. Mas talvez essas iniciativas nao sejam
insuficientes para os parametros de uma regiao cujas
possibilidades de sobrevivencia estao muito aquem das
questoes eticas. "Primeiro viver, para depois filosofar", ja
diziam os antigos. Ao promover um debate filosofico com
a aceita~ao - e contribuivao - praticamente unanime dos
departamentos que compoem 0 CFCH, e uma media diana
de publico que, se nao atingiu propor~oes extraordinanas,
nao submeteu a organiza~ao da Semana a(1 vexame da
indiferen~a, acreditamos ter cumprido um papel de relativa
importancia na vida academica.
A divulga~ao das interven~oes realizadas
durante 0 conclave servira, quando menos, para ampliar a
discussao ao atingir um publico que nao teve a
oportunidade de participar das nossas preocupa~oes. E
possivel que 0 enfoque dos trabalhos aqui coletados
desagrade a muitos. Outros, provavelmente, encontrarao
nestas paginas argumentos para continuar a pensar que 0
mundo tambem pode ser feito de esperan~as. Nem sempre
um sonho que se acaba pode ser visto como a perda
irreparavel da expectativa de um mundo melhor. As vezes,
e como despertar de um pesadelo. A realidade pode ser
amarga e freqiientemente dura de encarar. Mas e preferivel
enfrentar a aflivao do real a combater a opressao onirica de
monstros de fumava a desfazerem-se e recomporem-se
diante da nossa impotencia. Apesar dos muitos
desencontros, das visoes de' mundo apocalipticas ou das

oferendas simplorias e evanescentes de paraisos que
transformam seres humanos, quer em maquinas, .quer em
sub-produtos de sua propria especie, ainda ha espavo e
tempo para resistir ao desespero. No lugar do niilismo
erguem-se, ainda, construvoes utopicas, pensamentos
vivos, no sentido de que a sociedade desejada esta ao
alcance de nossas maos. Um salto um pouco mais alto
podera nos ajudar a segura-Ia.
.
Os textos que compoem este volume foram 0
resultado dessas reflexoes nos cinco dias de acesos debates
e intensas propostas, levadas a efeito por professores da
UFPE e intelectuais e politicos pemambucanos. E preciso
compreender que a diversidade de enfoques disciplinares
em tomo de um tema comum deve-se a propria forma
plural que caracterizou a realizavao da Semana de
Fifo.sofia. Abrangendo intelectuais de diversos campos, e
ObVlOque a proposta deveria refletir, necessariamente, as
mais variadas visoes sobre os valores culturais particularmente os valores eticos - bem como 0 estilo e a
linguagem especifica de cada participante. Afmal, as
exposivoes tanto se deram na forma de conferencias como
em explanavoes a partir de trabalhos, cujos modelos mais
apropriados poderiamos denominar de
artigos.
Infelizmente, alguns trabalhos nao puderam ser divulgados
nesta coletanea, quer pelo compromisso assumido com
outras publicavoes, quer pelo acilmulo e excesso de
encargos profissionais que privaram alguns dos
participantes de elaborar ou trabalhar mais detalhadamente
as notas a partir das quais expuseram suas concepVOes.

Seria por demais enfadonho comentar,
exaustivamente, cada um desses artigos, alem de correr 0
risco de interpretar cada autor de modo equivocado. Os
ensaios - conferencias, palestras, exposi~oes ou qualquer
outro nome que se lhes de - falam por si mesmos.
Contudo, vale a pena uma 'invasao" resumida ao ponto
central de cada texto aqui apresentado. 0 presente volume
inicia-se com 0 ensaio do professor Vincenzo Di Matteo,
que analisa a rela~ao entre etica e 0 mundo da mente, uma
vez que parece nao existir, na sua interpreta~ao, a
possibilidade de se encontrar um lugar para a etica no
centro desse universo, que em seu trabalho procurou
denominar de "psi". Afmal, psicanalise e psicologia lidam
com fatos e nao com valores. Embora nao proponha
qualquer solu~ao salvadora, 0 professor Vincenzo Di
Matteo sugere a forma~ao de um novo ethos para 0
homem e 0 mundo de hoje, "sem os extremos da
inseguran~a do universo demasiadamente aberto, nem a
asfixia das pressoes exageradas".
Em seguida, 0 professor Antonio Paulo Rezende
analisa a cultura brasileira como uma utopia invertida.
Para ele, 0 "narcisismo" do vencedor faz com que 0
respeito da memoria historica adqpjra a' ~en~ao do
fetiche. A derrota do vencido e, por assm dlZer, a
anula~ao de sua propria condi~ao ~umana. Ass~, .a
historia do mundo moderno - mclumdo a expenenCla
brasileira - parece absorver um tom pessimista. Sem
mencionar expressamente, 0 autor faz a critica a etica do
presente utilizando elementos do nosso passado.
,

o professor Fernando Magalhaes, analisando a
proposta etico-politica nos inicios da modernidade, faz
uma interessante rela~ao desta proposta com a alegada
modernidade da politica brasileira, principalmente no
governo Collor. 0 Presidente nao pode ser outro Principe
maquiavelico. A renova~ao politico-social de hoje devera
ter como parametro fundamental integrar 0 homem social e
eticamente na comunidade.
Apos as analises do professor Fernando
Magalhaes segue a contribui~ao do professor Luiz
Cavalcanti Lacerd~ que busca uma vincula~ao entre a
etica e a antropologia. 0 autor faz relevantes
considera~oes sobre 0 carater etico da Antropologia
Biologica, campo onde as criticas sao intensas. Embora
respaldado pelos argumentos de uma ampla literatura sobre
o assunto, 0 professor prefere nao discutir 0 merito do
problema, considerando todos os questionamentos validos
para a retomada da vitalidade do pensamento
antropologico. 0 professor Jose Gam~ que trabalha na
perspectiva de uma ftlosofia da cultura, insere esta Ultima
no mundo dos valores. Refletindo sobre os valores
culturais, terreno em que parece brotar - pelo menos
tacitamente - no texto do autor, 0 conceito de etica. Vma
vez que a cultura e defmida de forma ampla, 0 autor
discute 0 tema tanto nos seus aspectos abstratos como no
seu modelo historico-ontologico, isto e, vinculando-o a
uma dimensao mais concreta, ao drama do cotidiano da
vida humana. Em seguida, 0 professor Inacio Strieder
discute a etica como um projeto humano de cria~ao
historica. Ao relacionar a etica a certos pressupostos

ontologicos, ressalta que a prioridade do desenvolvimento
historico esta condicionada a oferta de condi90es minimas
de vivencia do ser hurnano. Alias, 0 passado tern sido urna
fonte inesgotavel de inspira9ao intelectual, tanto como
modelo, quanto para a ideia de processo. No seu artigo, 0
professor A. Jorge Siqueira invocou a memoria da Grecia
antiga para sugerir que se repense a origem da perda do
ethos grego que, antes de ser urna obriga9ao era urna
OP9ao,urna escolha. Para ele a modernidade aprisionou a
etica com seus instrumentos tecnicos, deixando grandes
lacunas e - como diz, citando Adauto Novaes - urna
consciencia formada de "nadas cotidianos". Dai a
necessidade de incorporar a etica as dimensoes do desejo,
do sonho, das paixoes, enfnn, da propria vida vivida na
pratica.
Ja 0 professor George Browne Rego apresenta
urn enfoque ftlosofico da etica e da tolerancia, mas com
implica90es juridicas. Aqui t> autor se preocupa com 0
desvelamento de alguns postulados eticos inerentes a
essencia do Direito, que implicam necessariamente a
tolerancia. 0 artigo examina em que medida tais valores
foram transmitidos e conservados no espirito e na cultura
ftlosofico-normativa das sociedades. Por seu lado, 0
professor Luciano Oliveira vislurnbra, a partir da
experiencia concreta do nosso dia-a-dia, que provoca urna
sepra9ao entre urn pais legal e outro real ("a experiencia da
etica e a dureza dos dados sociologicos"), urna dupla etica:
ados oprimidos e ados opressores. A universalidade etica
so materializaria suas possibilidades se realizada atraves
de politicas que reduzam as desigualdades sociais sob cujo

imperio nos vivemos. Como Ultimo artigo desta revista
publicamos urna aguda critica ao projeto arquitetonico da
pos-moden.Udade que, segundo a professora Sonia
Marques, trabalha no sentido de abrir mao de todo
compromisso social. Embora reconhe9a urna certa
exaustao do modernismo, e por isso deve-se partir em
busca de uma nova linguagem - pois e preciso, segundo
ela, reconhecer as transforma90es sociais em curso - a
autora nao parece confiar na proposta pos-modema que,
por aparentar certo ecletismo levanta bons problemas por
caminhos equivocados. Ao promover a critica da cultura
pos-modema, 0 texto da professora Sonia Marques nao
apenas expoe a necessidade de evitar 0 ardil da teoria do
avestruz - desconhecer 0 obvio - como da a impressao de
reconhecer a dimensao etico-utopica contida nos valores
sociais da sociedade de urn modo geral.
Por fnn, resta-nos, sobretudo, 0 consolo de saber
que nurna epoca dominada pela especialidade e pelo
imediatismo do conhecimento, pela particularidade e pelo
afil de resultados rapidos, ainda ha quem se preocupe com
as visoes gerais de mundo, a reflexao critica, e com os
aspectos filosoficos de urn tempo historico que reivindica
para si a condi9ao de "fnn da historia". A participa9ao
daqueles que entenderam 0 esfor90 e 0 objetivo da
proposta - tanto na condi9ao de publico como na
qualidade de debatedor ou autor destes trabalhos - e 0
nosso premio. Esperamos que a Etica no Final do Seculo
XX: Problemas e Perspectivas, tema geral da Semana,
tenha servido, para levantar questoes que, dificeis de
soluciona-Ias, pelo menos apontem, ainda que de forma

tenue, caminhos que nos conduzam a urn futuro em que a
etica nao esteja tao fortemente afastada da politica como
parece ocorrer nos dias de hoje.

