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PREFACIO 

O propósito deste livro é apresentar aos estudiosos e ao 
público em geral o ramo da Filosofia intitulado "Ética". Bus
carei, dentre outras coisas, referir o material ético padrão que 
os principiantes e demais interessados devem conhecer. Não 
se tratará., porém, de um sumário de pontos a cujo propósito 
se hajam posto de acordo os filósofos morais, como introduções 
a outros assuntos são resumos dos pontos admitidos pela ge
neralidade dos especialistas na matéria. Nem será apenas um 
apanhado rápido das diferentes posições assumidas pelos filó
sofos morais, apesar de que muitas dessas posições virão a 
ser lembradas e discutidas. Meu objetivo não é apenas aludir 
aos problemas e às posições dos filósofos morais, mas também 
elaborar uma Filosofia Moral. Em outras palavras, tratarei de 
escrever um ensaio de Filosofia Moral, onde se incluam minhas 
próprias idéias e arrazoados, oferecendo, ao mesmo tempo, uma 
introdução geral à matéria. 

Procurarei atingir esse objetivo, porque o propósito acei
tável de uma introdução como esta deve ser não somente 
divulgar informações, mas estimular e auxiliar o leitor a pensar 
melhor, mais clara e mais filosoficamente ac�rca de questões 
éticas. A introdução, em tais termos, implicará eu dar respos
tas ou meias-respostas a algumas daquelas questões; essas res
postas não têm, contudo, caráter dogmático e não devem ser 
consideradas definitivas, a menos que o próprio leitor lhes dê 
tal força. Não me parece que a única maneira de os outros 
pensarem melhor ou mais claramente seja concordarem comigo. 
Este livro terá também atingido seu propósito, se os leitores 
vierem a discórdar de mim, com base em razões clara e cuida
dosamente expressas. É uma introdução ao tipo de pensamento 
que·, em meu entender, é Filosofia Moral. 

Minhas dívidas· para com amigos, alunos, família e outros 
autores não podem ser adequadamente registradas aqui. Só 
posso esperar que, se lerem este livro, cheguem a perdoar-me 
pelo que fiz com o que me deram. 

WILLIAM K. FRANKENA 



· FUNDAMENTOS DA FILOSOFIA 

Muitos dos problemas da Filosofia são de tão ampla rele
vância para as preocupações humana�, e tão complexos em 
suas ramificações, que se encontram, de uma forma ·ou outra, 
constantemente presentes. Embora, no decorrer do tempo, eles 
se submetam à investigação filosófica, talvez necessitem ser 
reconsiderados em cada época, · à luz de conhecimentos científi
cos mais vastos e mais profunda experiência ética e religiosa. 
Melhores soluções são descobertas por métodos mais refinados e 
rigorosos. Assim, quem abordar o estudo da Filosofia na espe
rança de compreender o melhor do que ela proporciona, pro
curará tanto as questões fundamentais como as realizações 
contemporâneas. 

Escrito por um grupo de eminentes filósofos, o "Curso 
Moderno de Filosofia" tem por finalidade expor alguns dos prin
cipais problemas nos diversos campos da Filosofia, tal como 
se apresentam na atual fase da história filosófica. 

Conquanto seja provável que certos setores estejam repre
sentados na maioria dos cursos de introdução à Filosofia, as 
classes universitárias diferem muito em ênfase, nos métodos 
de instrução e no ritmo de progresso. Todos os professores 
necessitam de liberdade para alterar seus cursos à medida que 
os seus próprios interesses filosóficos, o tamanho e caracterís
ticas da composição de suas classes e as necessidades de seus 
alunos variem de ano para ano. Os divers'os volumes do "Curso 
Moderno de Filosofia" (cada um completo em si mesmo, mas 
servindo também de complemento para os outros) oferecem 
uma nova flexibilidade ao professor, que pode criar seu próprio 
curso mediante a combinação de vários volumes,. conforme 
desejar, e pode escolher diversas combinações. em diferentes 
ocasiões. Aqueles volumes que não são· usados num curso 
de iniciação podem ser comprovadamente valiosos, a par de 
outros textos ou compilações de lições, para os cursos mais 
especializados de nível superior. 

ELIZABETH BEARDSLEY MONROE BEARDSLEY 
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MORALIDADE E FILOSOFIA MORAL 

Suponhamos que, durante toda a vida, você haja procurado 
ser bom, cumprindo o que entende seja o· seu dever e tentando 
fazer o bem a seus concidadãos. Suponhamos, ainda, que muitos 
deles reprovam o seu . comportamento e o encaram como um 
perigo para a sociedade, embora disso não possam oferecer 
qualquer prova. Suponhamos, ainda mais, que você é acusado, 
julgado e condenado por um tribunal de seus pares, de uma 
forma que lhe parece, com inteira honestidade para consigo 
próprio, injusta. Suponhamos, finalmente, que estando você 
aprisionado e aguardando execução, seus amigos conseguem 
fazer surgir, para você e sua família, possibilidade de fuga e 
de exílio. Asseguram esses amigos dispor de meios para os 
suborn.os necessários e garantem que sua fuga não os colocará 
em perigo; que, fugindo, você gozará de vida mais longa; que 
sua mulher e filhos estarão melhor; que seus amigos poderão 
continuar a vê-lo; e que o consenso geral é favorável à sua fuga. 
Diante disso, que faria você, aproveitaria a oportunidade? 

UM EXEMPLO DE PENSAMENTO ÉTICO (SÓCRATES) 

Tal é a situação em que s� encontra Sócrates, o. santo 
patrono da Filosofia Moral, quando se inicia Críton, o diálogo 
de Platão. O diálogo nos dá a resposta socrática à pergunta 
feita e apresenta, amplamente, as razões que lhe servem de 
apoio. Será, pois, bom princípio do estudo que nos propomos. 
De começo, Sócrates assenta alguns pontos, a partir dos quais 
enfrenta a questão. 1) Nã<;> devemos permitir que nossas deci
sões sejam afetadas pela emoção; importa que equacionemos 
o problema e face a ele nos definamos segundo a ponderação 
melhor. Devemos tratar de reunir os fatos e de conservar claro 
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o espírito. Problemas dessa ordem podem e devem ser resolvi
dos com o auxílio da razão. 2 )  Não é cabível solucioná-los 
recorrendo ao consenso geral. Os outros podem errar. E cabe 
a nós encontrar resposta que consideramos correta. Devemos 
pensar por nós mesmos. 3 )  Jamais devemos agir de forma que 
seja moralmente errada. Só nos . cabe indagar se o que se propõe 
é certo ou errado e não quais serão as conseqüências que tere
mos de arrostar, o que pensarão a nosso respeito ou como nos 
sentimos face ao ocorrido. 

E Sócrates prossegue, referindo três argumentos para de
monstrar que não deve fugir, violando as leis. 1 )  Não devemos 
lesar ninguém. A fuga de Sócrates lesaria o Estado, cujas leis 
estariam sendo transgredidas e desprezadas. 2 )  Se alguém per
manece em certo Estado, de onde se poderia ter transferido, 
concorda tacitamente em obedecer às leis em vigor ; portanto, 
se Sócrates fugisse, estaria quebrando um acordo, e isso é algo 
que não se deve fazer. 3 )  A so.ciedade ou o Estado em que 
vivemos é, virtualmente, nosso pai e mestre e não devemos 
desobedecer a nossos pais e mestres. 

Desenvolvendo cada um desses argumentos, Sócrates apela 
para uma regra moral ampla, ou princípio que, . por força de 
reflexão, ele e seu amigo Críton aceitam como válido : 1 ) que 
não devemos lesar ninguém, 2 )  que devemos manter nossas 
prnmessas, 3 )  que devemos obediência ou respeito a nossos 
pais e mestres. Em todos os casos, ele recorre a uma premissa 
que envolve um enunciado de fato e aplica a· regra ou princípio 
ao caso em exame : 1 )  se fugir, ofenderei a sociedade, 2 )  se 
fugir, estarei faltando a uma promessa ; 3 )  se fugir, ,estarei de
sobedecendo a meu pai e mestre. E daí conclui o que deve 
fazer naquela particular situação. Esse é um exemplo típico 
de raciocínio em materia moral, esplt:ndidamente ilustrado. 

Ocorre que Sócrates pensa que os três argumentos con
duzem à mesml:l. co:p.clusão. Mas, algumas vezes, duas ou três 
regras aplicáveis à mesmãsrtuação não convergem. Em ver
dade, a maioria dos problemas de caráter moral brota de situa
ções em que há "conflito de deveres", isto é, de situações em 
que um princípio moral impele num sentido e um segundo 
princípio impele em sentido diverso .  Na. Apologia, Sócrates diz 
que, se o Estado lhe poupar a vida sob condição de ele não 
mais ensinar, ser-lhe-á impossível obedecer porque 4 )  Apolo, 
o deus, atribuiu-lhe a tarefa de ensinar e porque 5 )  seus ensi
namentos são necessários para o bem do Estado. Ele estaria, 
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então, envolvido num conflito de deveres . Haveria o seu dever 
de obedecer ao Estado, e também dois outros deveres 4) e 5 )  , 
julgando ele que estes têm precedência em relação ao primeiro. 
Assim, ele resolve o problema não pelo simples recurso a re
gras, pois isto não basta, mas determinando as regras, às quais 
deve ser dada precedência . Eis outro padrão típico de ra
ciocínio ético. 

Voltando ao Críton, Sócrates completa seu raciocínio con
trário aos argumentos em prol da fuga, afirmando que nenhum 
bem ele estaria fazendo a si mesmo, aos amigos e à família, 
caso se transformasse num fora-da-lei e num exilado ; e afirma, 
ainda, que para um homem velho, que já fez o que de melhor 
poderia fazer, a morte não é um mal, exista ou não exista 
alguma coisa após ela . Sustenta, em outras palavras, que não 
há boas bases de moral ou de prudência nos argumentos que 
se opõem aos seus - e que só seriam válidos se as considera
ções morais não fossem decisivas . 

Há interesse no que referimos, porque se põem claros 
dois tipos de problemas morais e se esclarece a maneira como 
um ser moral sério e refletido busca solucioná-los . E podemos, 
ainda, perceber, em boa parte, a maneira da ética socrática 
operar : princípios 1 )  a 5 ) ,  acrescidos do princípio de segunda 
ordem, de acordo com o qual os princípios 4 )  e 5 )  gozam de 
precedência relativamente ao dever de obediência ao Estado. 
Anotamos, de passagem, que o dever de obediência ao Estado 
é, para Sócrates, uma regra derivada, que se apóia nas regras 
1 ) ,  2 ) ,  3 ) ,  chamadas básicas. Podemos determinar como ope
ram os princípios éticos de certa pessoa, verificando qual seria 
sua maneira de solver os problemas referidos ou problemas 
semelhantes. Seria excelente exercício. E suponhamos que, pra
ticando-o, você venha a discordar da solução dada por Sócrates 
ao problema do Críton. Seria, então, possível criticar os prin
cípios socráticos, o que Críton não fez. Poder-se-ia pedir que 
Sócrates justificasse a validade por ele atribuída aos princípios 
1 ) ,  2 )  e 3 ) ,  e ele deveria tentar responder, pois acredita 
que o raciocínio e o argumento operam no campo ético 
e está à procura do conhecimento e não apenas de uma 
opinião verdadeira. 

A esta altura:, Sócrates poderia sustentar, por exemplo, 
que 2 )  é válido porque deriva de um princípio básico, o 4 ) ,  
digamos, ou  o 5 ) .  Dito em outras palavras, Sócrates poderia 
sustentar que devemos manter as promessas feitas porque isso 
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é exigido pelos deuses ou necess.ário ao bem-estar geral. Claro, 
porém, que esse princípio básico seria suscetível de contestação, 
caso tivéssemos boa razão para assim agir ( se questionamos 
sem motivo, não estamos participando realmente do diálogo) .  
Em algum ponto, você ou ele quase que inevitavelmente levan
taria a questão de saber como justificar os princípios éticos, 
especialmente os básicos, e isto conduziria, provavelmente, à 
questão de saber o que pretendemos significar ao dizer que 
algo é bom, correto, virtuoso, justo, etc. , problema que Sócrates 
freqüentemente provoca em outros diálogos . (No Eutifron, por 
exemplo, ele sustenta que "correto" não equivale a "ordenado 
pelos deuses". ) 

A NATUREZA DA :ÉTICA OU FILOSOFIA MORAL 

Quando isso acontecer, a discussão terá atingido um nível 
plenamente filosófico. A Ética é um ramo da Filosofia; é a 
Filosofia Moral, ou pensamento filosófico acerca da morali
dade, dos problemas morais e dos juízos morais. O que essa 
noção implica está contido no tipo de pensamento desenvolvido 
por Sócrates no Críton e na Apologia e nos problemas que ima-:

ginamos poderiam ser suscitados em continuação. Esse tipo de 
pensamento filosófico será, agora, melhor esclarecido. 

A Filosofia Moral surge, quando, como Sócrates, ultra
passamos o estágio em que nos · deixamos dirigir por normas 
tradicionais e ultrapassamos também o estágio em que essas· 
regras se entranham em nós tão profundamente a ponto de di
zermos que nos sentimos dirigidos do íntimo, ingressando no 
período em que pensamos por nós mesmos em termos gerais 
e críticos ( como os gregos estavam "começando a proceder na 
época de Sócrates ) e alcançamos uma espécie de autonomia na 
condição de agentes · morais .  Podemos distinguir três tipoi de 
pensamento que, de uma maneira ou de outra, se relacionàm 
com a moralidade. 

1 .  Há um tipo de investigação empírica e descritiva, his
tórica ou científica, tal como a levada a cabo por antropólogos, 
historiadores, psicólogos e sociólogos. Neste caso, o objetivo é 
descrever ou explicar os fenômenos morais ou elaborar uma 
teoria da natureza humana que diga respeito a questões éticas . 
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2 .  Há · um tipo de pensamento normativo da espec1e de
senvolvida por Sócrates no Críton e a que se entrega todo 
aquele que indaga o que é certo, bom ou obrigatório. Aqui po
deremos deparar com juízos normativos de afirmação, tais como 

"Não devo tentar fugir da prisão", 
"O conhecimento é um bem" ou 
"É sempre mau lesar outrem", 

e devemos fundamentar ou estar preparados para fundar esses 
juízos em boas razões. O tipo aqui mencionado poderá tam
bém assumir a forma de um debate íntimo ou de um debate 
com terceiro, acerca do que seja bom ou correto num caso 
particúlar ou como princípio geral, daí retirando um juízo nor
mativo, à guisa de conclusão. 

3 .  Há, ainda, o tipo de pensamento "analítico", "crítico", 
ou "meta-ético" . É a espécie de pensamento a que imaginamos 
Sócrates fosse conduzido, caso contestadas, até o extremo, as 
justificações de seus juízos normativos. Em verdade, ele chegou 
a esta forma de pensamento em outros diálogos. Não se con
funde ela com investigações e teorias empíricas ou históricas, 
nem envolve a elaboração ou defesa de quaisquer juízos nor
mativos ou de valor. Não corresponde à tentativa de responder 
a questões particulares ou gerais · acerca do que seja bom, certo 
ou obrigatório. Consiste em propor e buscar responder questões 
lógicas, epistemológicas ou semânticas, tais com:o as seguintes : 
Qual é o significado das expressões " (moralmente) certo" ou 
"bom"? Como se pode formular ou justificar juízos morais? 
Será possível justificá-los? Qual a natureza da moralidade? 
Qual a distinção entre a moral e a não-moral? Qual o signi
ficado de "livre", de "responsável"? 

Muitos filósofos morais de tempos recentes limitam a Ética, 
ou Filosofia Moral, ao pensamento da terceira espécie, dela 
excluindo todas as questões referentes à Psicologia e à ciência 
empírica, bem como todas as questões normativas acerca do 
que é bom ou certo. Neste livro, entretanto, observaremos a 
maneira mais tradicional de encarar a matéria. Entenderemos 
que a Ética inclui a Meta-Ética nos termos acima indicados, 
bem como a Ética normativa, ou pensamento de segundo tipo, 
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embora apenas quando relacionada a problemas gerais acerca 
do que é bom ou certo e não quando . em busca de solução 
para problemas particulares, tal como se dava, em grande parte, 
com o Sócrates do Críton. Com efeito, entendemos que a pri
meira preocupação da :Ética é esboçar as linhas gerais de uma 
teoria normativa capaz de auxiliar-nos • a resolver problemas 
sobre o que é certo e como devemos agir, e entenderemos que 
há interesse por questões meta-éticas especialmente porque pa
rece necessário responder questões dessa ordem como condição 
prévia para encontrar inteira satisfação numa teoria normativa 
( embora a Ética também se preocupe com questões meta-éticas 
pela importância que estas têm por si mesmas ) . Contudo, como 
se admite que algumas teorias psicológicas e antropológicas têm 
reflexo sobre as soluções dadas em problemas normativos e 
meta-éticos - como veremos, ao discutir o egoísmo, o hedo
nismo e o relativismo -, entenderemos que a Ética abrange 
também o pensamento descritivo ou empírico da primeira 
espécie. 

A NATUREZA DA MORALIDADE 

Dissemos entender que a Ética é a parte da Filosofia que 
se preocupa com a moralidade, seus problemas e juízos, ou com 
os problemas e juízos morais. Ora, as expressões "moral" e 
"ético" são, freqüentemente usadas como . equivalendo a "certo" 
ou "bom" e como opondo-se a "imoral" e "antiético" .  Mas 
falamos também de problemas morais, juízos morais, códigos 
morais, argumentos morais, experiências morais, consciência 
moral ou ponto de vista moral. "Ético" ··é também empregado 
dessa maneira. No caso, "ético" e "moral" não equivalem a 
"moralmente certo" ou "moraimente bom" ; correspondem a 
"relativo à moralidade" e opõem-se a "não-moral" e "não-ético" 
e não a "imoral" e "antiético" . Analogamente, o vocábulo "mo
ralidade" é, algumas vezes , empregado como antônimo de 
"imoralidade", tal como quando dizemos que a essência da 
moralidade é o amor ou quando nos referimos à moralidade de 
uma ação. Outras vezes. contudo, utilizamos a palavra "mora
lidade" para indicar algo que é paralelo, mas diverso da arte, 
da c iência, do direito, das convenções ou da religião, embora 
a es tes .  possa estar relacionada; tal se dá quando perguntamos : 
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"Que é a moralidade? No que difere do direito? Como s e  rela
ciona com a religião?" Neste sentido, "moralidade" corresponde 
ao que o Bispo Butler chamou "instituição moral da vida" . :É 
assim que venho utilizando a palavra e continuarei a empregá
la. E empregarei também "moral" e "ético" no mesmo sentido. 

Ora, assim considerada, a moralidade é, sob certo aspec
to, uma empresa social e não apenas uma descoberta ou inven� 
ção do indivíduo para -orientação própria. Como a língua, o 
Estado, a Igreja, ela precede o indivíduo que a ela se acomoda 
e dela participa em maior ou menor escala e continua a existir 
depois de o mesmo indivíduo desaparecer. Além disso, a mo
ralidade não é social apenas no sentido de constituir um sistema 
que regula as relações de um indivíduo para com outros ; em 
verdade, tal sistema poderia ser construção inteiramente indivi
dual, como, quase inevitavelmente, são frutos de elaboração 
própria alguns itens do código pessoal de ação frente a tercei
ros : "Meu lema é sorrir primeiro", por exemplo .  Claro está 
que, neste sentido, a moralidade· é, em boa porção, social ; e é 
social também no que diz respeito a suas origens, sanções e 
função. · É instrumento de que se vale a socieditde como um 
todo para orientação de grupos menores e de indivíduos. Faz 
aos indivíduos exigências que, inicialmente ao menos, são exte
riores a eles. Mesmo que os . indivíduos se tornem pregadores 
sinceros dessas exigências, como freqüentemente e até certo 
ponto acontece através do processo chamado de "incorpora
ção", ainda assim as exigências nãc, são de caráter puramente 
pessoal . nem se referem a um único indivíduo .  Se o indivíduo 
vem a discordar da exigência, só pode fazê-lo de um ponto de 
vista moral, que de alguma forma lhe foi inculcado - tal como 
supôs Sócrates e como veremos adiante. Pode ocorrer que se 
imagine a sociedade · - e muitos a imaginam assim - como 
dotada de uma dimensão sobrenatural e orientada por um legis
lador divino, mas, ainda assim, ter-se-á de atribuir caráter so
cial à moralidade. 

Como instituição social , a moralidade deve ser posta em 
contraste com a prudência. Pode dar-se que prudência e mo
ralidade ditem a mesma conduta, pregando, por exemplo, a 
honestidade. Pode-se admitir também que a prudência seja uma 
virtude moral ; mas não é característica do ponto de vista moral . 
determinar aquilo que é certo ou virtuoso, inteiramente em fun
ção do que o indivíduo deseja ou a ele interessa. Em termos 
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freudianos, tanto moralidade como prudência correspondem a 
tentativas de disciplinar o id ; mas, enquanto a prudência é sim
ples função do princípio de realidade do ego, a moralidade é 
função de um superego que não pensa apenas em termos de 
obter o que o id individual deseja nem mesmo em termos de 
resguardar o maior domínio da satisfação sobre a frustração. 

Como sistema social de regulamentação, a moralidade 
aproxima-se, por um lado, da lei e, por outro, da convenção 
ou etiqueta. Todos esses sistemas são sociais num sentido em 
que a· prudência não o é, e algumas expressões idênticas figu
ram em todos eles, como, por exemplo, as palavras "certo" e 
"deve". Mas a convenção não se ocupa de assuntos de impor
tância social tão grande quanto a dos assuntos que interessam 
ao direito ou à moralidade; e, aparentemente, repousa, em 
grande parte, em considerações que dizem respeito a aparências, 
a gosto, a conveniência. Assim, a moralidade se distingue da 
convenção por certos traços que partilha com o direito; e dis
tingue-se do direito ( com o qual se confunde, por exemplo, ao 
proibir o homicídio ) por certos traços que partilha com a con
venção - por não ser, exemplificando, criada ou suscetível de 
alteração em virtude de algo que se assemelhe a um ato exe
cutivo, legislativo ou judicial deliberado e por ter, como san
ções, não a força física ou a ameaça de usá-la, mas, quando 
muito, o louvor e o vitupério e outras formas de expressar favor 
ou desfavor que são, dominantemente, verbais. Alguns autores 
chegam a sustentar que todas as motivações e sanções morais 
são de caráter exclusivamente íntimo, como o sentimento de 
benevolência ou o desejo de fazer ó bem pelo bem. Há muito 
que dizer a propósito desse ponto de vista, embora ele apenas 
se refira em krmos gerais à operação prática da moralidade 
considerada em seu todo. Apesar disso, essa posição realça 
o fato de que a força física e certas considerações de prudência 
não se incluem necessariamente na idéia de uma instituição 
moral da vida. 

Cabe reconhecer; entretanto, que a moralidade, ao menos 
sob a forma que assumiu no Ocidente, se reveste de um aspecto 
mais individualista ou afirmativo. Como Sócrates sugeriu e filó
sofos modernos têm acentuado ( talvez demasiadamente) ,  a mo
ralidade pede e exige mesmo o emprego da razão e leva o indi
víduo a ganhar autonomia, solicitando que ele, quando maduro 
e normal, tonie as próprias decisões, ainda que buscando acon-
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selhar-sé para tanto, e estimulando-o a ·explicitar o s  princípio� 
e objetivos à luz dos quais se orientará. A moralidade é uma 
instituição social, mas instituição que induz seus membros à 
auto-orientação ou autodeterminação racional. Nas palavras de 
Matthew Arnold, a moralidade nos pede que "nos autogover
nemos sob a inspiração da Lei". 

Tem sido comum os filósofos buscarem distinguir entre os 
estágios de moralidade que podem ser apontados mais ou me
nos claramente tanto na história de nossa cultura como na vida 
individual, para indicar, por exemplo : a )  a moralidade "pré
racional", "costumeira", ou "de grupo" e b )  a moralidade "pes
soal", "racional" ou "refletida" . Aperfeiçoando essa maneira de 
ver, de forma interessante e instrutiva, David Riesman, um 
cientista social, esboçou, recentemente, quatro tipos morais ou 
sociais em The Lonely Crowd : 

1. O indivíduo e/ ou sociedade dirigido pela tradição 
2. O indivíduo e/ou sociedade dirigido por sua intimidade 
3. O indivíduo e/ou sociedade dirigido externamente 
4. O indivíduo e/ou sociedade autônomo 

A idéia geral, presente aqui e na maior parte da Psicologia 
Social e da Filosofia Moral recentes, é que a moralidade surge 
como um conjunto de objetivos culturalmente definidos e como 
um conjunto de regras a governar a consecução de tais objeti
vos, que permanecem mais ou menos exteriores ao indivíduo 
e que · a ele se impõem ou néle se inculcam como hábitos. 
Esses objetivos e regras podem "incorporar-se" ou "interiori
zar-se", e geralmente isso acontece pelo menos até certo ponto, 
ou seja, o indivíduo admite-os como seus e por eles regula a 
própria conduta; desenvolve a "consciência" ou "superego" .  
Ess·e processo de  interiorização pode ser irracional, mas é típico 
da moralidade oferecer um mínimo de razão para acompanhar 
o que ela pretenda inculcar-nos. E assim nós (tanto quanto os 
Navaho) tendemos a fazer que nossas instruções morais se 
acompanhem de razões, tão logo nossos filhos atinjam uma 
idade que os torne capazes de algum descortino e lhes ensina
mos que é acertado procurar razões. Daí o motivo por que a 
Sócrates pareceu acertado, no período da história grega por 
ele vivido, buscar definições e argumentos em assuntos de moral . 
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Podemos, dessa forma, sem abandonar o campo moral, 
passar de uma espécie irracional de orientação íntima para 
uma espécie mais racional, onde nos façamos capazes de um 
tipo de vida meditada, onde alcancemos alguma autonomia e 
nos tornemos agentes morais por nós mesmos e possamos atin
gir um ponto em que nos seja dado criticar as regras e valores da 
sociedade, tal como Sócrates fez na Apologia e no Críton. 
Nessa transição, alguns se tornam presa de ansiedade e tentam, 
de uma forma ou de outra, "escapar da liberdade" ( tomando 
direção diversa) ;  outros, aparentemente, só podem vencer a 
transição com auxílio da Psicanálise ;  e outros, enfim, não en
contram dificuldade maior que a exigida pela seriedade da re
flexão, tal como praticada por Sócrates . . 

:É nos últimos estágios dt:sse processo que a Filosofia Moral 
desempenha seu papel natural. Estamos � ou, de agora por 
diante, podemos imaginar que estaremos - atingindo os está
gios médios ou mais avançados da vida moral, tal como acaba
mos de esboçá-los .  O que desejamos favorecer é o desenvol
vimento da reflexão que nas circunstâncias se impõe, embora 
almejemos também, a despeito do perigo existente, atingir os 
que não estejam demasiado afastados, desalojando-os de seu 
ninho de irreflexão e despertando-os de seu sono dogmático. 

ELEMENTOS DA MORALIDADE 

A moralidade envolve fatores numerosos : 1 )  certas f ar
mas de juízo em que se considera que objetos particulares têm 
ou não têm certa qualidade moral, obrigação ou responsabili
dade; 2 )  a admissão de que é cabível e possível oferecer as 
razões desses juízos ; 3 )  algumas regras, princípios, ideais e 
virtudes, que podem ser expressos através de juízos mais gerais 
e que formam o suporte a partir do qual se articulam juízos 
particulares e a eles se dá o apoio de razões; 4) certos modos 
de sentir característicos, naturais ou adquiridos, que se agre
gam a esses juízos, regras e ideais e favorecem nossa disposição 
de agir de acordo com des ; 5 )  certas sanções ou fontes adi
cionais de motivação, que freqüentemente se expressam através 
de juízos verbais como, por exemplo, o de responsabilizar, 
louvar ou culpar; 6 )  um ponto de vista, que é adotado para 
situar-nos frente a esse julgar, arrazoar e sentir e que, de algu
ma forma, difere dos adotados no campo da prudência, da arte 
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e em áreas afins. Considerando os  propósitos que temos, a 
maior parte de nossa discussão a respeito de juízos morais 
girará em torno dos fatores 1 ) ,  2 )  e 5 ) .  Ocupam eles lugar 
central no que se refere à moralidade e as principais questões 
de Etica e Meta-Etica normativas estão a eles relacionadas. 

TIP OS DE JUÍZO MORAL 

São de vários tipos os Jmzos éticos ou morais . Como já 
se  referiu, i::les podem ser particulares ou gerais. Podem ser 
enunciados com relação a diferentes pessoas e em tempos ver
bais diversos. Todas essas diferenças têm importância, mas 
agora devemos acentuar especificamente uma delas. Em alguns 
de nossos juízos morais, dizemos que determinada ação ou es
pécie de · ação é moralmente correta ou errada ou obrigatória 
ou que se impõe cumprir ou não cumprir determinado dever. 
Outros de nossos juízos referem-se não a ações ou tipos de 
ação, mas a pessoas, motivos, intenções, traços de caráter e 
coisas semelhantes e deles dizemos que são bons, maus, vicio
sos, virtuosos, culposos, santos, desprezíveis e assim por diante. 
Nesses dois tipos de juízo, são diferentes as coisas a propósito 
das quais se fala e diferente o que a propósito delas se diz. 
(Falamos também de "boas ações" ou "atos", mas, neste caso, 
"bom". não é sinônimo de "correto", como freqüentes vezes é ;  
adequadamente empregado, parece significar ou que a ação tem 
motivação boa ou que são boas as suas <;:onseqüências ) .  Aos 
primeiros, eu chamaria juízos de obrigação moral e aos últimos, 
juízos de valor moral. 

Há também juízos de valor não-moral que, de modo geral, 
chamarei simplesmente "juízos de valor".  Através deles, nossas 
avaliações se dirigem não tanto a ações, pessoas, motivos e 
coisas afins, mas a coisas de outra espécie ; automóveis, quadros, 
experiências, formas de Governo e tudo o mais. Dizemos que 
são bons, desejáveis, indesejáveis e assim por diante, mas não 
pretendemos significar que sejam moralmente bons ou moral
mente maus, pois geralmente constituem um tipo de coisa não
suscetível a essa espécie de apreciação. Um estudo desses juí
zos, como tais, não é objeto da Etica ou Filosofia Moral. Mas 
como a consideração do que é bom (não-moralmente ) pode 
influir na determinação do que é moralmente correto ou errôneo, 
devemos dedicar-nos a um exame desses juízos de valor. 
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Obtemos, então, o seguinte esboço dos tipos de juízo nor
mativo que nos interessarão : 

I. Juízos éticos, ou morais . 

A. Juízos de obrigação moral. 

1 .  Particulares, como, por exemplo (admitindo que os 
termos sejam empregados em · seu sentido moral ) , 

a)  Não devo fugir da prisão agora. 
b) Você deve tornar-se um missionário. 
e) :e errado o que ele fez. 

2. Gerais, como, por exemplo, 

a) Devemos respeitar as promessas feitas. 
b) O amor é o coroamento da lei moral. 
e) Todos os homens têm direito à liberdade. 

B. Juízos de valor moral. 

· 1 .  Particulares, como, por exemplo, 

a) Meu avô era um homem bom. 
b )  Xavier era um santo. 
e) Ele é responsável pelo que fez. 
d) Você merece ser punido. 
e) Ela tem admirável caráter. 
f) Ele tinha um bom motivo. 

2. Gerais, como, por exemplo, 

a) A benevolência é uma virtude. 
b) O ciúme é um motivo ignóbil . 
e) Só um santo poderia perdoar esse procedimento. 
d). O homem idealmente bom não bebe nem fuma. 
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II. Juízos de valor não-moral, como, por exemplo, 

A .  Aquele é um bom carro. 
B. O prazer é bom por si mesmo. 
C. Ela não teve uma boa vida. 
D.  A democracia é a melhor forma de Governo. 

PROGRAMA DO LIVRO 

Em Ética normativa, procuramos ,  antes de tudo, estabele
cer um conjunto de juízos aceitáveis : 1 )  de obrigação moral, 
2 )  de valor moral e, secundariamente, 3 )  de valor não-moral. 
Em Meta-Ética, buscamos, acima de tudo, elaborar uma teoria 
do significado e da justificação 1 ) - de juízos de obrigação moral, 
2 )  de juízos de valor moral e também 3 )  de juízos de valor 
não-moral. Os capítulos 2 a 5 se ocuparão, principalmente, da 
Ética normativa tratada em termos gerais, embora se desça a 
análises e particularidades. Os capítulos 2 e 3 dizem respeito 
à teoria normativa da obrigação, o capítulo 4 à teoria norma
tiva do valor moral e o capítulo 5 à teoria normativa do valor 
não-moral. No capítulo 6 serão considerados os problemas ·e 
teorias centrais da Meta-Ética. 
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TEORIAS EGOÍSTICAS E DEONTOLÓGICAS 

A QUESTÃO FUNDAMENTAL 

Estamos, agora, em condições de iniciar um apanhado dos 
problemas e pontos de vista que se manifestam na esfera da 
Ética normativa, examinando, de início, a teoria da obrigação, 
daí passando à teoria do valor moral e, finalmente, à teoria do 
valor não-moral. A preocupação última da teoria normativa da 
obrigação é orientar-no� quanto às decisões a tomar e quanto 
aos juízos acerca de ações cabíveis em situações particulares. 
Preocupação importante é, naturalmente, a de orientar-nos em 
nossa condição de agentes que buscam decidir como atuar neste 
ou naquele caso. Mas desejamos saber mais do que simples
mente como atuar frente a certa situação. Desejamos também 
formular juízos acerca de como os outros devem agir, especial
mente quando nos consultam ; acerca do que nós ou eles deve
ríamos ter feito ; acerca da correção ou incorreção de uma ati
tude por nós próprios assumida ou assumida por outrem; e 
assim por diante , Não somos apenas agentes de moralidade; 
somos também espectadores, conselheiros , instrutores ,  juízes e 
críticos. E em qualquer dessas situações nosso problema básico 
é ainda o mesmo : como podemos ou devemos decidir ou de
terminar qual a atitude moralmente correta para certo agente 
(a própria pessoa ou outra, talvez um grupo ou toda uma so
ciedade ) ,  o que deve ele moralmente fazer em certa situação? 

IMP ORTÂNCIA DO CONHECIMENTO FATUAL 
E DA CLAREZA CONCEP TUAL 

Freqüentes vezes, quando alguém hesita quanto ao que de 
próprio ou outra pessoa deve fazer em certa situação� o que 
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ele realmente necessita não é orientação ética, mas simples
mente conhecimento fatual mais amplo ou maior clareza con
ceptual. Não há dúvida de que grande parte do debate que 
travamos a propósito de abrigos antiatômicos decorre do fato 
de ignorarmos muito do que importa para a boa colocação do 
problema. Face a tal questão e a muitas outras, é provável que 
a maioria pudesse definir-se a propósito do que deve ser feito, 
se todos os fatos relevantes lhe fossem dados a conhecer. No 
campo da educação, muitas de nossas dificuldades acerca de 
orientações a adotar são devidas a não se saber com clareza 
o que é a i nteligência, o que é a liberdade e assim por diante. 
Acentuo este ponto, porque penso que nunca será demasiado 
os filósofos morais insistirem na importância do conhecimento 
fatual e da clareza conceptual para a solução de problemas 
sociais e morais . Dois pecados sérios em que incidem os hábitos 
prevalecentes no campo do pensamento ético são a pronta 
aquiescência à falta de clareza e a complacência com a igno
rância - exatamente os pecados que Sócrates morreu comba
tendo há mais de dois mil anos . 

Continuamos, tal como decorre das palavras de Sócrates 
no Críton, necessitados de orientação ética . Um moralista po
derá tentar proporcioná-la, relacionando múltiplas situações 
específicas, descrevendo-as e dizendo-nos, a seguir, o que deve 
ser feito em cada caso. É o que se chama casuística, procedi
mento comum no século XVII. Mas os filósofos não podem 
agir assim; como já  referimos, eles devem elaborar e têm-se 
limitado a elaborar teorias muito amplas a respeito do que é 
correto ou obrigatório. E, em verdade, a melhor forma de 
chegarmos a desenvolver uma teoria dessa espécie para nosso 
próprio uso é examinar as principais teorias de Ética norma
tiva já propostas . 

As REGRAS DOMINANTES POSTAS COMO PADRÃO 

Como a Filosofia Moral, segundo vimos, tem início quan
do uma sociedade passa a julgar insatisfatório o código de 
regras morais dominantes, não é de estranhar que os filósofos 
morais tenham sempre adotado posição crítica relativamente à 
idéia de que nosso padrão devem ser as regras da cultura em 
que estamos inseridos . Contra essa idéia levantam eles uma 
série de objeções, embora nem todos acentuem as mesmas. 
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Uma objeção é que as regras em vigot numa sociedade nunca 
são muito precisas, admitem exceções e podem entrar em con
flito umas com as outras. Há regras , por exemplo, que repri
mem a mentira e o homicídio, mas esses termos não se definem 
muito claramente.  Em verdade, as regras chegam a permitir 
ou desculpar certos tipos de mentira (mentiras inocentes, men
tiras patrióticas ) e certos tipos de homicídio (a pena capital, 
a guerra) ,  mas tais exceções não são contempla.das de maneira 
cuidadosa. E ainda pode ocorrer conflito entre as regras. Para 
utilizar um exemplo de Sócrat-es, que aparece no Livro I da 
República, o que se deve fazer quando se prometeu devolver 
as armas a um homem que vem buscá-las com o propósito claro 
de causar mal? Em casos tais, chocam-se duas regras do mes
mo código, do qual, freqüentes vezes, está ausente uma regra 
maior que defina a hierarquia das demais, uma regra como 
aquela a que Sócrates pôde recorrer na Apologia. 

Outra objeção é que as regras dominantes são, geralmente, 
literais, negativas e conservadoras, não afirmativas, construti
vas, criadoras ou adaptáveis a situações novas. A mais séria 
objeção é, talvez, que as regras de uma sociedade, mesmo as 
chamadas regras morais, podem ser más, imorais, erradas , 
injustas ou desnecessariamente prejudiciais à vida humana. Es
tariam neste caso, por exemplo, as regras, que já prevaleceram 
amplamente, autorizando a escravidão. Uma última dificuldade 
reside no fato de que, aparentemente, as regras morais variam 
de cultura para cultura. 

TEORIAS TELEOLÓGICAS 

Concordes, por uma ou outra razão, de que o padrão do 
certo e do errado não pode defluir apenas do conjunto de re
gras morais dominantes, os filósofos morais cumularam-nos de 
alternativas. De modo geral, os pontos de vista oferecidos 
abrem-se em : 1 )  teorias deontológicas e 2)  teorias teleológicas. 
As teorias teleológicas sustentam que o padrão ou critério bá
sico ou último para decidir do moralmente certo, errado, obri
gatório etc. é o valor não-moral que venha a surgir. A decisão 
final deve ter em conta, direta ou indiretamente, a porção de 
bem surgida ou, melhor, a proporção da prevalência do bem 
sobre o mal produzidos. Assim um ato será bom, se e somente 
se ele ou a regra, a que ele se prende, produzir, provavelmente 
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produzir ou tiver por objetivo produzir uma quantidade de bem 
pelo menos tão superior à quantidade de mal quanto a que seria 
produzida por qualquer outra alternativa; um ato será mau se 
e somente se assim não se der. Um ato deve ser praticado se 
e somente se ele ou a regra, a que ele se prende, produzir, pro
vavelmente produzir ou tiver por objetivo produzir maior quan
tidade de bem em relação ao mal do que qualquer possível 
alternativa� 

É importante assinalar que, para um teleologista, a quali
dade ou valor moral de ações, pessoas ou traços de caráter, 
dependa do valor não-moral que fazem surgir ou que buscam 
fazer surgir. Se a qualidade ou valor moral de algo depen
desse do valor moral que ele pudesse fazer surgir, estaríamos. 
num círculo vicioso. Por isso mesmo, as teorias teleológicas 
colocam o certo, o obrigatório e o moralmente bom na depen
dência do não-moralmente bom. De forma semelhante e em 
certo sentido, colocam a teoria da obrigação e do valor moral 
na dependência da teoria do valor não-moral. Para saber se 
algo é certo, deve ser feito ou é moralmente bom, deve-se 
indagar, primeiro, qual é o bem no sentido não-moral, inda
gando, a seguir, se o algo em questão promove ou se destina 
a promover o bem naquele sentido. 

Deve, entretanto, ser acentuado também que um te.leolo
gista pode assumir qualquer posição em relação ao que venha 
a considerar bom em sentic;lo não-moral. Freqüentemente, os 
teleologistas têm sido hedonistas, identificando o bem ao prazer 
e o mal à dor e concluindo, conseqüentemente, que a via cor
reta ou regra de ação correta é a que assegura pelo menos tanta 
prevalência do prazer sobre a dor quanto qualquer outra alter
nativa. Mas os teleologistas também podem ser e têni sido 
não-hedonistas, identificando o bem ao poder, ao conhecimento, 
à auto-realização, perfeição, etc. Essa é uma circunstância que 
não devemos esquecer, ao apreciarmos a teoria teleológica da 
obrigação. Tudo quanto se faz necessário é que o teleologista 
tenha algum ponto de vista a propósito do que é bom e que 
ele estabeleça o que é certo ou obrigatório exclusivamente em 
função desse ponto de vista. 

As teorias deontológicas negam o que é sustentado pelas 
teorias teleológicas . Negam que o certo, o obrigatório e o mo
ralmente bom sejam, direta ou indiretamente, função exclusiva 
do que é não-moralmente bom ou do que promove a maior 
proporção de bem em relação ao mal, para uma pessoa, para 
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uma sociedade ou para o mundo como um todo. Sustentam 
que, pelo menos, há outras circunstâncias, além das conse
qüenciàs boas ou más, que podem tornar correta ou obrigatória 
uma ação ou uma regra - determinados traços, próprios do 
ato mesmo e independentes do valor que ele faça surgir, por 
exemplo, a circunstância de que o ato leva a manter uma pro
messa, é justo ou é ordenado pelo Estado ou por Deus . Os 
teleologistas acreditam que há uma e somente uma característica 
básica ou última legitimadora, ou seja, .o valor relativo (não
moral ) do que surgirá, do que provaveimente virá a surgir ou 
se espera que surja. Os deontologistas · ou negam totalmente o 
caráter legitimador dessa característica ou insistem em que exis
tem · outras características legitimadoras básicas ou últimas. 
Para eles, o princípio de conseguir o máximo de bem relati
vamente ao mal, não importa em prol de quem, ou não é abso
lutamente um padrão ou critério moral ou, pelo menos, não 
é o único a revestir as características de básico ou último. 

Apresentando o assunto de outra maneira : um deontolo
gista sustenta a possibilidade de uma ação ou regra de ação, 
s·er a moralmente certa ou obrigatória, ainda quando não pro
mova a· maior quantidade possível de bem relativamente ao mal, 
para a própria pessoa, para a sociedade ou para o universo. 
A ação pode ser correta ou obrigatória por _ outra razão qual
quer ou por sua própria natureza. Segue-se que um deontolo
gista pode também adotar qualquer posição relativamente ao 
que seja  bom ou mau no sentido não-moral. 

Os teleologistas divergem entre si quanto a saber qual o 
tipo de bem · que se deve tentar promover. O egoísmo ético 
sustenta que o agente sempre deve fazer aquilo que lhe pro
porcione o maior bem pessoal - que um ato ou regra de ação 
é correto quando, e somente quando, a longo alcance, promova, 
em benefício do próprio agente, a maior quantidade possível 
de bem relativamente ao mal ; e é errado o ato ou regra de 
ação quando isso não se verifique. Esse ponto de vista foi de
fendido por Epicuro, Hobbes e Nietzsche, entre outros . O uni
versalismo ético, ou o que habitualmente se chama utilitarismo, 
sustenta a posição segundo a qual o fim último é o maior bem 
geral - que um a:to ou regra de ação é correto se, e somente 
se, conduz 'ou provavelmente conduzirá a conseguir-se, no uni
verso como um todo, maior quantidade de bem relativamente 
ao mal do que qualquer outra alternàtiva; é errado o ato ou 
regra de ação quando isso não ocorrer; e é obrigatório, na 
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-hipótese· de conduzir ou de provavelmente conduzir à obtenção 
no universo, da maior quantidade possível de bem subre o mal. 
Os chamados utilitaristas, como, por exemplo, Jeremy Bentham 
e John Stuart Mill foram, geralmente, hedonistas, sustentando 
que o objetivo moral é o de conseguir a maior quantidade pos
sível de prazer em relação à dor. Alguns utilitaristas, entre
tanto, não são hedonistas, como, por exemplo, G. E. Moore e 
Hastings Rashdall, sendo chamados utilitaristas do "Ideal". Em 
outras palavras, o utilitarismo é uma dentre outras teorias te
leológicas da obrigação e não implica uma particular teoria do 
valor, embora o utilitarista seja obrigado a aceitar uma teoria 
dt:sse tipo. 

TEORIAS DEONTOLÓGICAS 

As teorias deontológicas dividem-se também em diferentes 
espécies, na dependência do papel que atribuam às regras ge
rais . As teorias ato-deontológicas afirmam que são sempre par
ticulares os juízos básicos de - obrigação tais como : "Nesta 
situação, eu deveria agir assim, assim", e que juízos gerais co
mo :  "Devemos sempre cumprir nossas promessas" são inad
missíveis, inúteis, ou, na melhor das hipóteses, derivados de 
juízos particulares . Ato-deontologistas extremados sustentam 
que podemos e devemos situar-nos e decidir, de maneira estan
que, frente a cada situação, o que é correto ou obrigatório fazer, 
sem apelo a qualquer regra e sem cogitar qual delas promo
verá a maior quantidade de bem em relação ao mal, para a 
própria pessoa ou para o mundo. Esse -ponto de vista é defen
dido por E. F. Carritt ( Theory of Morais ) e, possivelmente por 
H. A. Prichard; e foi pelo menos sugerido por Aristóteles quan
do ele disse que no determinar a média ótima "a decisão cabe 
à percepção", 1 e por Butler quando escreveu que se ; 

. . .  qualquer homem comum e honesto, antes de praticar um 
ato, i ndagar de s i  mesmo - o que procuro é certo ou errado? 
. . .  não tenho a menor dúvida de que essa . pergunta seria 
respondida de maneira satisfatória para a verdade e para a 
virtude por quase todos os homens justos em quase todas as 
circunstâncias ( sem q�alquer regra geral ) .  2 

1 Aristóteles, Ética de Nicômaco, qu alquer edição, final do livro I I .  
2 J. B utler, Fii'e Sermons ( ve r  bibl iograf i a ) ,  p .  45 . 
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Hoje em dia, com maior ênfase ·em "decisão" do que em''-' 
"intuição" e admitindo dificuldades e perplexidades, essa é a 
maneira de ver da maior parte dos existencialistas . O ato-deon
tologismo menos extremado admite que possam ser estabeleci
das regras gerais com base em casos particulares e que elas 
possam ser úteis no determinar o que deve ser feito em ocasiões 
posteriores. Mas não admite que uma regra geral possa jamais 
prevalecer sobre um juízo particular bem formulado em relação 
a:o que deve ser feito. 

N ormo-deontologistas sustentam que o padrão do certo e 
do errado pode derivar de uma ou mais regras - ou regras 
muito precisas corno : "Devemos sempre dizer a verdade", ou 
muito abstratas como o Princípio de Justiça, de Henry Sidgwick : 
"Não será certo que A trate B de maneira que seria errado B 
tratasse A ,  sob a simples alegação de que se trata de pessoas 
diferentes, se não houver nenhuma diferenga entre a natureza 
de ambos ou entre as circunstâncias em que se encontrem, di
ferença essa que possa ser dada como base razoável para a 
diversidade de tratamento". 3 Opondo-se aos teleologistas, insis
tem, naturalmente, em que essas regras valem independente
mente de promoverem ou não o bem. Opondo-se aos ato-deon
tologistas, sustentam que essas i::egras são básicas e não derivam, 
por indução, de casos particulares. Asseveram, aliás, que juízos 
acerca do que deve ser feito em situações particulares são sem
pre estabelecidos a partir dessas regras, como o foram por Só
crates, na Apologia e no Críton.  Os seguintes autores são ou 
foram normo-deontologistas : Samuel Clark e, Richard Price, 
Thomas Reid, W. D. Ross, Kant e, talvez, Butler. 

Até certo ponto, podemos ilustrar essas diferentes teorias 
utilizando o exemplo de Sócrates no Críton. Se ele tivesse bus
cado solver o problema levando em conta apenas o seu próprio 
bem, teria sido um egoísta ético. Se apenas tivesse considerado 
sua fuga à luz dos interesses da sociedade em geral, ter-se-ia 
filiado a um tipo de utilitarismo - que adiante chamaremos 
ato-utilitarismo. Em verdade, seu procedimento foi o de um 
normo-deontologista, pois simplesmente recorreu a certas regras. 
Mas se ele prosseguisse, passando a defender essas regras, sus
tentando que o fato de existirem e de serem obedecidas favo
rece o maior bem geral, ter-se-ia filiado a outro tipo de utili
tarismo -: que adiante chamaremos normo-utilitarismo. 

3 H. Sidgwick, The Me1hods o/ Ethics, 7.ª ·edição (Londres : Macmil!an and 
Co., Ltd., 1907 ) ,  p. 3 80. 
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EGOÍSMO ÉTICO 

Devemos passar, agora, ao exame das várias teorias nor
mativas, partindo do egoísmo ético, que se pode · considerar 
extremada espécie de reação à ética das regras tradicionais .  B, 
como lhe chama Butler, a ética do amor-próprio e do que os 
discípulos de Freud chamam ego ; cabe notar, porém, que um 
egoísta ético não é necessariamente um egotista ou um homem 
no sentido comum desses termos . O egoísmo ético é uma teoria 
ética, não um padrão de ação ou traço de caráter, e é compa
tível ·com o ser humilde e altruísta na prática. Ainda quando 
um egoísta ético paute a vida pela teoria que professa, não esta
rá ele compelido a praticar atos que habitualmente considera
mos egoísticos, egocentristas ou narcisistas. O fato dele praticar 
tais atos dependerá de julgá-los vantajosos a longo alcance e 
não precisará, necessariamente, pensar assim ; em verdade, po
derá julgar que a modéstia  e a consideração para com os outros 
é, como a honestidade, "a melhor política" a seguir . Em outras 
palavras, poderá ocorrer que ele seja um egoísta "esclarecido". 

Quais são os princípios do egoísmo ético? Ao considerai' 
o indivíduo como agente moral, o egoísta ético sustenta : 1 )  que 
a única e básica obrigação de um indivíduo é conseguir, para 
si mesmo, a maior proporção possível de bem em relação ao 
mal. Já não é tão claro o que o egoísta ético diz a próposito 
do indivíduo como espectador, conselheiro ou juíz moral . Ele 
pode afirmar 2 )  que, mesmo formulando juízos morais em 
segunda e terceira pessoas, um indivíduo deve orientar-se pelo 
que redunda em sua própria vantagem ou 3 )  que, ao formular 
tais juízos, um indivíduo deve tomar em consideração o inte
resse da pessoa com quem está falando ou de quem está falando. 
O princípio 3 )  parece chocar-se com o . espírito do egoísmo 
ético, a menos que se admita a premissa de que formular juízos 
de acordo com o que ele aconselha redunda em vantagem pró
pria do indivíduo, hipótese em que o princípio 3 )  se confunde 
com o 2 ) . Conseqüentemente, admitirei que o egoísta ético 
sustenta os princípios 1 )  e 2 )  . 

Os egoístas éticos podem defender qualquer espécie de  
teoria a propósito do que é bom e do que é mau ou a propósito 
daquilo em que consiste o bem individual .  Freq üentes  vezes ,  
eles se revelaram hedonistas ,  como Epicuro, identificando o bem 
ou o bem-estar à felicidade e a felicidade ao prazer .  Mas podem 
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também inclinar-se por identificar o bem ou o bem-estar ao 
conhecimento, ao poder, à auto-realização ou àquilo a que 
Platão chamou a vida feita de prazer, conhecimento e outras 
coisas desejáveis . 

Devemos deixar entendido que o egoísta ético não está 
apenas adotando, como lema particular, o princípio de agir e 
julgar ego1sticamente. Pode-se fazer isso · e, ao mesmo tempo, 
silenciar a respeito ou mesmo pregar, para uso alheio, o altruís
mo, o que poderia ser muito vantajoso para quem assim agisse. 
Mas, se alguém assume essa atitude, não -está adotando um 
princípio moral, pois, como veremos, se aceitamos que certa 
máxima se erija em princípio moral, devemos estar prontos a 
universalizá-la. Por isso mesmo e considerando nossos objeti
vos, impõe-se entendermos que o egoísmo ético sustenta que 
todos devem agir e julgar de acordo com um critério de van
tagem própria a longo alcance, em termos de bem e mal. 

Ora, tem-se afirmado que, assim entendido, o egoísmo 
ético se contradiz, pois não pode resultar em vantagem pessoal 
o fato de todos os outros deverem perseguir, assiduamente, seus 
interesses pessoais . Como diria Kant, ninguém pode desejar que 
a máxima egoística se erija em lei universal . Esse argumento 
não demonstra, entretanto, que o egoísmo ético se contradiz 
logicamente, pois não haverá dificuldade no caso de o vantajoso 
para um coincidir com o vantajoso para todos os demais. E, 
se assim é, pode-se desejar, coerentemente, que a máxima egoís
tica seja universalmente praticada. Claro está, porém, que essa 
presunção é muito discutível, de vez que postula uma espécie 
de harmonia preestabelecida; e, se a - presunção não é verda
deira, a ética egoísta parece, efetivamente, colocar o indivíduo 
em um estado de conflito de vontade e> dessa maneira, é difícil 
sustentar a sua condição de teoria moral. 

Parcialmente relacionada a esta, surge outra dificuldade. 
Importante porção da moralidade corresponde à tarefa de acon
selhar e julgar. Suponhamos que A se dirige a B, procurando 
orientação moral . De acordo com os princípios 1 )  e 2 )  da :Ética 
egoísta, A deve decidir-se quanto à orientação a dar a B, toman
do em conta o que é de seu próprio interesse (interesse de A )  
que B faça. Ou suponhamos que C e D se desentendem e se 
dirigem a E para obter uma decisão __:_ juízo moral e não legal. 
Então, novamente de acordo com os princípios 1 )  e 2 ) ,  E deve 
apoiar seu juízo não no que é de conveniência para C ou para D 
ou no que é de conveniência geral, mas · no que é do seu próprio 
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interesse. - Mas não há dúvida de que se impõe encararmos com-o 
insatisfatórios -essa orientação e juízo de base egoística. Parece 
duvidoso, portanto, que o egoísmo ético seja aceitável como 
fundamento dessa importante esfera da moralidade. 

De qualquer modo, entretanto, o egoísmo ético advoga a 
prudência como orientação básica da vida moral. E parece que 
nos defrontamos com um paradoxo. Com efeito, na tradição 
judaico-cristã, o amor-próprio, mesmo o esclarecido, tem sido 
geralmente encarado como a essência da imoralidade, pelo me
nos quando transformado em base fundamental da ação e do 
juízo, tal como proposto pelo egoísta ético. E ainda que se 
admita ser a prudência uma virtude e termos a obrigação moral 
de levar em conta o nosso próprio bem-estar, o que duvido, é 
difícil acreditar que não existam outras virtudes ou obrigações 
morais, além da prudência e de nosso próprio bem-estar. A 
isso o egoísta moral pode, naturalmente, contestar que está pre
gando um novo evangelho moral e que não podemos tão-so
mente considerar o evangelho prevalecente como verdadeiro e 
como base para rejeitar -o dele, sem examinar a questão. Res
posta a essa contestação é, segundo me parece, a de que a 
prudência, ou vida de acordo com o princípio do amor-próprio 
esclarecido, pura e simplesmente não é uma espécie de morali
dade. Como Butler disse e Kant haveria subscrito, a prudência 
não é "de modo algum . . . a instituição moral da vida", con
quanto seja "guia muito melhor que a paixão".4 Não equivale 
isso a dizer que a prudência seja imoral, embora possa sê-lo, 
mas a dizer que é não-moral. Como Butler, prosseguindo, su� 
gere, . "as considerações morais" não são as mesmas presentes 
no caso do amor-próprio. O ponto de vista da prudência 
não é moral. O ponto .de vista moral é desinteressado e não 
"interessado". 

Se assim é, o egoísmo ético, mesmo quando implica a 
disposição de erigir a máxima egoística em lei universal ( condi
ção necessária, mas não . suficiente, como veremos, para cons
tituir-se em princípio moral) ,  deve ser entendido como proposta 
de substituir o que chamamos moralidade por alguma outra 
coisa, por exemplo, pelo que Butler chama "frio amor-próprio". 
Ora, é possível que todos devêssemos acolher esse · princípio do 
frio ou racional amor-próprio, fosse em termos de moralidade, 
fosse em termos de um substitutivo da moralidade, mas do que 

4 Op. clt . ,  p. 1 6 . 
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ficou dito decorre, creio eu, que não deveremos fazê-lo, a menos 
que os argumentos sejam poderosos. E quais os argumentos 
que foram ou podem ser apresentados? 

Não favorece o egoísta ético o fato dele argumentar que, 
procurando cada um de nós aquilo que lhe assegurará ou que 
provavelmente lhe assegurará o maior bem possível, resultará 
no maior bem geral possível . Com efeito, quem assim racioci
nar . será, basicamente, um universalista e não um egoísta. E 
estamos interessados em argumentos em prol do egoísmo como 
princípio básico .  

EGOÍSMO PSICOLÓGICO 

O argumento mais importante que se tem usado em favor 
do egoísmo ético é de caráter psicológico, argumento retirado 
da natureza humana. Costuma-se dizer que somos todos cons
tituídos de tal forma que buscamos sempre nosso interesse ou 
bem-estar e agimos sempre da forma que julgamos capaz de 
ncis proporcionar a mais ampla vantagem do bem sobre o mal. 
Nas palavras de Butler, quer isso dizer que o " amor-próprio" 
é o único princípio básico da natureza humana ; em termos con
temporâneos, quer dizer que a "satisfação do ego" é o objetivo 
final de qualquer atividade ou  que "o princípio do prazer" é o 
"impulso" básico em todos os indivíduos. E se assim é, pros
segue o argumento, devemos reconhecer esse fato em teoria 
moral e concluir que o princípio ético básico deve ser o do 
amor-próprio, ainda que sej a  o frio amor-próprio.  Pensar de 
maneira diversa é menosprezar os fatos. 

Objeção habitual ao que se disse é a de que, logicamente, 
não S·e pode tirar, dessa maneira, uma conclusão ética de uma 
premissa psicológica. É uma objeção válida, como se escla
recerá no capítulo 6. Mas o egoísta ético pode estar proce
dendo de maneira diferente. Pode estar apenas afirmando que, 
se a natureza humana é tal como ele a descreve, é simplesmente 
inútil e mesmo desarrazoado propor que devamos fazer outra 
coisa que não a que nos proporciona o maior bem próprio. Em 
certo sentido, não podemos senão agir dessa forma, a menos 
que estejamos incidindo em erro e, como uma frase famosa 
afirma : "Dever implica poder" . Assim entendido, o argumento 
psicológico em prol do egoísmo ético torna-se pelo menos ra
zoável , mesmo que não logicamente convincente . 
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Dessa forma, o egoísmo ético admite, geralmente, como 
pressuposto aquilo que se denomina egoísmo psicológico -
cada um de nós está sempre em busca de seu maior bem, seja 
este concebido como prazer, felicidade, conhecimento, poder, 
auto-realização ou como vida em que vários desses aspectos se 
combinam. Mas devemos nós considerar o egoísmo psicológico 
(não confundi-lo com o hedonismo psicológico, que discutire
mos no capítulo 5 )  como verdadeiro? Que ele o seja não é 
admitido de forma alguma por psicólogos modernos, embora o 
sustentem alguns freudianos. O problema não consiste em saber 
se é forte o egoísmo na natureza humana, mas em saber se 
somos capazes de ter preocupação ou de desejar o bem-estar 
alheio por outro motivo que não por constituir caminho para 
o nosso próprio bem-estar ; se somos capazes de ter preocupação 
ou de desejar o bem-estar alheio por esse bem-estar mesmo e 
não por interesse em nosso bem-estar próprio .  Enfrentando 
essa questão, seguirei amplamente Bufü,r, cujo exame do egoís
mo psicológico é merecidamente famoso. 1 )  Sustenta ele que 
o desejo do próprio bem pressupõe ou brota da existência de 
desejos mais profundos, desejo de alimento, de renome, desejo 
sexual etc. Se não existissem esses "apetites primários", não 
haveria porque nos preocuparmos com eles; nosso bem-estar 
decorre da satisfação de tais desejos. 2 )  Segue-se, diz ele, que 
o objeto desses desejos básicos não é nosso bem-estar, mas o 
alimento, o renome, o sexo etc., conforme seja o caso. O bem 
próprio não é o objeto de todos os desejos de alguém, mas 
apenas de um deles, o amor-próprio. 3 )  Acrescenta Butler que, 
em alguns casos, o objeto do desejo básico é algo que o indiví
duo quer para si mesmo, por exemplo, o alimento. Mas não 
é necessariamente assim ; o -objeto pode ser algo que se quer 
para outra pessoa, por exemplo, que ela se delicie com a vista 
do mar. Em outras palavras, podem existir impulsos altruístas . 
Pode existir também o desejo de praticar o bem como tal . E 
existirem ou não esses desejos é uma questão empírica. 4 )  Com 
efeito, prossegue ele, há desses interesses altruísticos no bem
estar ·ou mal-estar de outros (a malevolência bem intencionada, 
se existe, corresponde ao desejo de que outrem experimente dor 
para o bem dele próprio ) assim como há o desejo de praticar o 
bem como tal. Nossa experiência assim nos diz . 5 )  Butler 
assevera também que apetites primários como o desejo sexual 
podem chegar a rebelar-se contra o amor-próprio, ou seja, po
dem exigir e obter satisfação mesmo quando sabemos que da í  
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não resultará o nosso bem maior. E isso é também verdade 
com relação a impulsos altruísticos, nos casos, por exemplo, 
de auto-sacrifício. 

A essa altura, é comum que o egoísta psicológico diga : 
"Sim, efetivamente agimos em benefício dos outros, mas, ao 
agir assim, conseguimos urna satisfação ,que é o propósito do 
nosso agir .  Proceder como procedemos é apenas um meio de 
atingir essa satisfação. Dessa forma, mesmo quando beneficia
mos os outros com atos 'altruísticos', levando-os, por exemplo, 
a conhecer o mar, estamos perseguindo' nosso próprio bem". 
Butler contesta esse ponto, dizendo 6 )  que não há dúvida de 
que obtemos satisfação ao praticar certos atos, mas que não 
desejamos praticá-los por causa da satisfação esperada, mas que 
obtemos satisfação ao praticá-los porque desejávamos praticá-los . 
O egoísta psicológico põe o carro na frente dos bois . Confunde 
o objeto ao desejo de B (que A conheça o mar) com a satisfa
ção que o próprio B experimenta quando o objeto é atingido. 
Suponhamos que B não consiga levar A ,  a conhecer o mar ou 
que A não aprecie o mar. Nessa hipótese, B sentir-se-á frus
trado, mas não poderemos dizer que essa frustração é seu obje
tivo; sente-se frustrado porque seu propósito era o de fazer que 
A se alegrasse. 

, ,  

O egoísta pode insistir, dizendo : "Apesar de  tudo, sempre 
faço o que desejo fazer, mesmo quando faço algo em proveito 
alheio. E a satisfação resultante é experimentada por mim. 
Sou, portanto, o centro de tudo. E o egoísmo continua a ser 
tese verdadeira" . Se a tanto se resume o que o egoísta pretende, 
o altruísta nada tem a temer. Em verdade, o que o altruísta 
pretende, ao dizer que há altruísmo na natureza humana, é, 
simplesmente, que, algumas vezes, desejamos beneficiar outros 
e que somos de tal forma constituídos que de tais atos retira
mos satisfação. Enquanto o egoísta fizer concessão dessa ordem, 
o altruísta estará conseguindo tudo quanto pretende, ou seja , 
em palavras de David Hume : 

. . . há a lguma benevolência, embora pouca . . . a lgo de pombo 
presente em nossa natureza, ao lado de traços de lobo e de 
serpente. 5 

5 David Hume, A 11 E11q 11iry into tlie Principies o/ Morais: Chicago : O pen 
Court Publ i sh ing Company, 1 930,  p .  1 09 .  
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Poder�se-ia dizer mais acerca dessa debatida questão. Mas, 
tanto quanto me parece, a linha de argumentação acima evi
dencia, pelo menos, que não se impõe aceitarmos o egoísmo 
psicológico e que o argumento psicológico em prol do egoísmo 
ético não é, nem mesmo psicologicamente, coativo. 

TEORIAS ATO-DEONTOLÓGICAS 

Outra reação de caráter extremado à ética das regras tra
dicionai� - mas reação que permanece na esfera deontológica, 
opondo-se a egoístas e outros · teleologistas - é o ato-deonto
logismo; Seu traço principal é o de que não propõe qualquer 
padrão para determinar o que é certo ou errado em casos par
ticulares ; sustenta que os juízos particulares são básicos e que 
as regras . gerais surgem a partir deles - e não o contrário . 
Propõe algo como um método para determinar o que é certo : 
esclarecer-se a propósito dos fatos em pauta e, então, formular 
juízo acerca do que deve ser feito, recorrendo · à "intuição", 
como diriam os intuicionistas, ou à "decisão" do tipo que os 
existencialistas referem. O ato-deontologismo não nos oferece 
um critério ou princípio orientador. 

Se :_dispuséssemos de uma peculiar faculdade intuitiva, ca
paz de perceber o que é certo ou errado e de manifestar-se em 
voz clara, a posição poderia ser aceitável . De outra forma, nos
sos juízos morais seriam inteiramente sem base, tal como julgam 
os existencialistas, e se tornariam presas da "ansiedade" a que 
eles tanto se referem. Mas a evidência antropológica e psicoló
gica parece falar contra aquela faculdade e no mesmo sentido 
fala a experiência cotidiana do desacordo a propósito do que 
seja certo ou errado em casos particulares. Além disso, o intui
cionismo envolve dificuldades meta-éticas, tal como se verá no 
capítulo 6. Parece imperativo, portanto, buscar teoria mais sa-
tisfatória, se  isso for possível. 

Se não considerarmos o caráter de oposição às regras do
minantes, teremos que o ponto principal do ato-deontologismo 
é sua afirmação de que todas as situações diferem entre si, sendo 
mesmo únicas, de sorte que não nos podemos socorrer de regras 
gerais para enfrentá-las . Ora, é certo que todas as situações 
apresentam algo de novo ou de único, mas daí não decorre que 
sejam únicas sob todos os aspectos ou que não possam ser 
aproximadas de outras situações quanto a facetas moralmente 
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relevantes. Afinal, acontecimentos e situações assemelham-se 
entre si sob muitos aspectos e, se assim não fosse, não teríamos 
condição para formular os enunciados gerais verdadeiros de tipo 
fatual que for111ulamos na vida comum e no campo da ciência. 
Não há, portanto, razão para julgar que seja impossível formu
lar . enunciados gerais de tipo moral. Muitas situações se asse
melharão, por exemplo, em virtude de incluírem o fato de que 
uma promessa foi feita, e isso pode ser o bastante para permitir 
que uma regra se aplique a tais situações . 

De outra parte, dois tipos de argumentos podem ser opos
tos às teorias ato-deontologistas. O primeiro ergue-se contra as 
mais extremad as, o segundo opõe-se a todas elas . O primeiro 
é o de que se torna praticamente impossível agir, se não dispu
sermos de regra alguma. De um lado, por não dispormos do 
tempo nem sermos capazes do esforço necessário para enfrentar 
cada situação como se ela se pusesse . pela primeira vez. E, de 
outro lado, as regras se fazem necessárias no processo de edu
cação moral. Como disse R. M. Hare : 

. . . aprender a fazer tudo nunca é o mesmo que aprender a 
praticar um ato específico; aprender é sempre aprender a pra
ticar atos de certa espécie quando enfrentando certa espécie 
de situação; e isso equivale a dominar um princípio . . . sem 
princípios, nada poderemos aprender de nossos maiores, todas 
as gerações teriam de começar do nada e aprender por si 
mesmas. Mas . . . o auto-aprendizado, como todas as outras 
formas de aprendizado, é aprendizado de princípios. 6 

A outra linha de argumentação tem caráter mais técnico . 
Sustenta que juízos morais particulares não são puramente par
ticulares, como o ato-deontologista admite, mas são, implicita
mente, gerais. Para o ato-deontologista, dizer : "Isto é o que 
X deve fazer na situação Y" não envolve qualquer implicação 
quanto ao que X ou qualquer outra pessoa deverá fazer quando 
se encontrar em situação semelhante. Suponhamos que eu pro
cure João para aconselhar-me quanto ao que fazer frente à 
situação Y, dizendo-me ele que estou moralmente obrigado a 
fazer Z. Suponhamos também que eu recorde haver ele afir
mado, no dia anterior, que Joaquim deveria fazer W, frente a 
uma situação semelhante à em que me encontro. Muito natu-

6 R. M. Hare, TJ,e La11guage o/ Morais (Oxford : Clarendon Press, 1 952 ) ,  
pp. 60-6 1 .  
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ralmente apontarei esse fato a João e perguntarei se não está 
havendo incoerência de sua parte . E suponhamos que João 
nada faz para demonstrar-me que os casos diferem um do outro, 
limitando-se a dizer : "Não, não há relação entre os dois casos. 
:É certo que eles se  assemelham, mas um ocorreu ontem e envol
veu Joaquim e outro ocorre agora e envolve você" . Não há 
dúvida de que isso nos chocaria como uma resposta estranha 
na boca de : quem pretende pronunciar-se de um ponto de vista 
moral. O fato é que quando alguém enuncia um juízo moral 
frente a uma situação particular obriga-se implicitamente a 
enunciar juízo semelhante frente a uma situação semelhante, 
mesmo no caso de esta se manifestar em tempo e lugar diversos , 
envolvendo pessoas diferentes. . Predicados morais e de valor 
têm características tais que, se se aplicam a uma ação ou objeto, 
aplicam-se também a quaisquer ações e objetos que apresentam 
as mesmas propriedades. Se digo que devo servir minha pátria, 
digo, implicitamente, que todo homem deve servir sua pátria .  

Esse ponto liga-se ao fato, já  anteriormente referido, de 
que juízos éticos e de valor particulares podem encontrar apoio 
em razões. Se João formula um juízo, cabe perguntar-lhe das 
razões que o levaram a crer que o ato é correto ou bom o obje
to, esperando que ele dê resposta como, por exemplo : "Porque 
você prometeu" ou "Porque dá prazer" . Se ele responder : "Oh ! 
por nada", nós nos sentiremos perturbados e acharemos que de 
nos desorientou empregando termos éticos ou de valor, sem ter 
para isso qualquer fundamento .  Juízos morais e de valor exi
gem razões, e as razões não podem ter sua aplicação limitada 
exclusivamente a um caso particular. Se se aplicam a um caso, 
aplicam-se a todos os casos semelhantes . Além disso, para ofe
recer uma razão, _frente a um caso particular, deve-se pressupor 
a existência de uma proposição geral . Se João responde ao 
nosso : "Por quê?", dizendo "Porque você prometeu" ou "Por
que dá prazer", está admitindo que é correto manter as pro
messas feitas ou que é bom aquilo que dá prazer. 

TEORIAS NORMO-DEONTOLÓGICAS 

Do exposto decorre que as teorias ato-deontológicas são, 
em princípio, insustentáveis .  Ao escolher, julgar e arrazoar em 
questões de moral, a pessoa está, ao  menos implici tamente, 
admitindo regras ou princípios .  Essas observações sugerem, na-
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turalmente, o norrno-deontologismo, que sustenta existir um 
padrão não-teleológico representado por uma ou mais regras, 
embora essas regras não sejam necessariamente as dominantes . 
Em geral, normo-deontologistas afirmam que o padrão se con
funde com certo número de regras bem específicas tais como as 
que impõem dizermos a verdade ou cumprirmos as promessai, 
feitas, prescrevendo tais regras que sempre devemos agir de 
certa maneira frente a certo tipo de situação. Aqui, a objeção 
maior é que não se pode elaborar uma regra que não admita 
exceções ( e escusas ) ,  nem um conjunto. de regras, cujos com
ponentes estejam totalmente impossibilitados de chocar-se entre 
si. A essa objeção pode-se contestar, dizendo que uma exceção 
só se manifesta: quando uma regra cede passo a outra, sendo 
possível dispor essas regras hierarquicamente, de sorte que ja
mais se  choquem ou disputem precedência. Caberia dizer tam
bém que as regras podem incluir as -ex.ceções necessárias, de 
modo a resultar um enunciado que não admita exceções. Assim, 
por exemplo, a mentira inocente, se a -admitimos, é uma exce
ção à regra : "Nunca devemos mentir", mas, se formularmos 
a exceção como parte da regra e dissermos : "Não devemos 
mentir, exceto se se tratar de mentira inocente", admitindo, 
·além disso, que nos seja possível dizer quando uma mentira é 
"inocente", deixará de existir a exceção. Deve ser assinalado, 
entretanto, que nenhum deontologista chegou a apresentar um 
sistema de regras concretas, acerca de como devemos agir, que 
fosse um sistema livre de exceções e de conflitos . A tal fato 
o deontologista pode redargüir : "Assim são as coisas . Nenhuma 
outra teoria da obrigação nos satisfaz _tanto quanto esta, mas 
também esta não é perfeita. Acontece apenas que a vida moral 
nos põe diante de dilemas insolúveis". Claro, porém, que não 
somos obrigados a concordar, sem perquirir mais . 

Sir David Ross, que é um normo-deóntologista, enfrenta 
a dificuldade indicada tomando, em parte, pelo caminho suge
rido, mas tendo ainda outra resposta parcial. Distingue ele 
entre dever efetivo e dever prima facie, entre o que é efetiva
mente correto e o que é prima jacie cori;eto. Efetivamente cor
reto -ou obrigatório é o que efetivamente nos cabe fazer frente 
a uma situação específica. Acerca do que devemos efetivamente 
fazer face às situações que a vida coloca e que freqüentemente 
envolvem os conflitos apontados, não há nem pode haver, admite 
Ross, regras que não tenham exceção. "Toda regra tem exce-
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ções", isto é, toda regra de dever efetivo comporta exceções. 
Mas há e pode haver, afirma Ross,  regras, sem exceção, de 
dever prima facie. Algo constitui dever prima facie quando, 
como dever, permanece, num contexto que não se altere, ou 
seja, quando viria a transformar-se em dever efetivo, não fosse 
a interferência de outras considerações de ordem moral. Por 
exemplo, se prometi um dia de folga à minha secretária, tenho 
o dever prima facie de dar-lhe esse dia de folga ; e se não sur
girem motivos que se oponham e sobreponham a �sse dever 
prima facie, terei o dever efetivo de conceder-lhe o dia de folga. 
Nesses termos, Ross sugere ser possível a formulação de nu
merosas regras morais que não admitam exceção como regras 
prima facie, embora não como regras de dever efetivo. Que 
se devam cumprir as promessas é algo sempre válido como regra 
de dever prima facie; é uma _obrigação que sempre se deve pro
curar atender. Mas, ocasionalmente, pode a ela sobrepor-se 
outra obrigação ou regra de dever prima facie . Ou, em outras 
palavras, o fato de alguém ter feito uma promessa é sempre 
fato a dar atenção, a ter em conta ; mas há outras considerações 
a fazer, e estas podem dominar e merecer precedência em re
lação àquele primeiro fato, na hipótese de se manifestar um 
conflito. 

Essa idéia muito contribui para que se enfrente a objeção 
referida. Mostra como podemos dispor de um conjunto de 
regra_s sem exceção, concebendo-as como regras de dever prima 
facie e não de dever efetivo. Mas, naturalmente, não nos auxi
lia face a um conflito, pois concede que deveres prima facie 
podem, chocar-se entre si, em situações reais . Ross teria trans
postq Jambém t:ste obstáculo, se tivesse hierarquizado os deve
res prima facie, de modo a sabermos, em todos os casos, qual 
deles teria precedência sobre os outros ; não crê ele, porém, 
que seja possível estabelecer esse escalonamento hierárquico. A 
essa altura, Ross diz : "C'est la vie" e refere-se à frase de Aris
tóteles : "A decisão cabe à percepção" . Apesar disso, na me
dida em que se aplica, a concepção de Ross a propósito de um 
conjunto de regras de dever prima facie é contribuição impor
tante, que adotamos e utilizaremos . Além da já mencionada, 
a principal dificuldade é que um deontologista como Ross não 
pode fornecer-nos qualquer critério com base no qual saibamos 
quais são nossos deveres prima. facie ou, dito de outro modo, 
não pode esclarecer-nos acerca do que sempre devemos ter em 
conta para decidir o que é moralmente acertado ou errôneo. 
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Devemos, pelo menos, buscar estabelecer esse critério. Ross 
afirma apenas que seus deveres prima facie - a fidelidade, a 
gratidão, a· justiça - são evidentes por si mesmos, dispensando 
recurso a qualquer critério; mas tal posição dificilmente será 
julgada satisfatória para quem ponha em dúvida essa afirmação 
de auto-evidência, a que daremos breve atenção no capítulo 6 .  
Outros normo-deontologistas diriam não que as regras básicas 
por eles pregadas são auto-evidentes, mas que são postas arbi
trariamente, reveladas pela divindade ou dedutíveis da meta
física. Essas afirmativas também provocam problemas - que 
examinaremos no capítulo 6 - a propósito da justificação dos 
juízos morais e,. assim sendo, não nos oferecem um padrão 
a seguir. 

Ulll. normo-deontologista puro poderá propor, como pa
drão, umas poucas regras muito abstratas - regras como o 
Princípio de Justiça, de Sidgwick, anteriormente referido, ou 
como o "Axioma da Eqüidade", de Rashdall : "Devo encarar 
o bem de um homem como de valor intrínseco equivalente ao 
do bem de qualquer outro homem' ' .7 Embora esses dois axio
mas possam ser aceitos, pois voltam a referir ponto já levan
tado contra o ato-deontologismo puro, eles são tão forinais e 
abstratos que se torna impossível usá-los para determinar qual 
seja nosso dever, como veremos ao discutir Kant. É esclarece
dor assinalar que Sidgwick e Rashdall os complementam com 
dois axiomas teleológicos - o Princípio da Prudência, ou do 
Egoísmo Racional, e o Princípio da Benevolência, ou da Utili
dade. Além disso, mesmo que disponhamos de apenas dois ou 
três desses axiomas abstratos, teremos de convir que eles podem 
entrar em conflito (a menos que se postule um universo gover
nado pela Providência e onde o conflito não pode ocorrer -
que é a posição de Sidgwick) e de encará-los, portanto, como 
axiomas de dever prima facie, colocando-nos assim, em essência, 
na mesma posição em que se põe Ross. 

TEORIA DE KANT 

Um normo-deontologista puro estará em condição de evitar 
o problema de possível conflito entre princípios básicos, se tiver 

7 H. Rashdall, The Theory of Good and Evil, 2.ª ed. (Londres : Oxford 
University Press, 1924 ) ,  I, 1 85 ,  
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possibilidade de evidenciar que só há um princípio · básico. O 
melhor exemplo desse tipo monístico de normo-deontologista é 
o de Kant. Quanto ao assunto, podemos limitar-nos ao que 
ele denomina primeira forma do imperativo categórico : "Aja 
apenas segundo uma máxima que você possa desejar ver trans
formada em lei universal". Nessa frase, Kant está admitindo 
um princípio muito semelhante aos de Sidgwick e Rashdall e 
propondo-o como critério ne·cessário e suficiente para determi
nar quais as máximas ou regras pelas quais devemos pautar 
nossa vida. Já aceitamos o princípio como necessário,· resta, 
pois, verificar se é suficiente. Se o for, terá findado nossa busca 
de uma f:tica normativa. 

Há problemas acerca de como interpretar Kant, mas en
tenderemos estar de afirmando, primeiro, que, quando alguém 
age voluntariamente, age sempre com base numa regra ou má
xima que pode ser formulada ; segundo, que alguém estará esco
lhendo e julgando do ponto de vista moral, se e somente se 
desejar que sua máxima se universalize, isto é, se desejar que 
a regra conforme a qual atua seja observada por todos os que 
venham a encontrar-se em situação semelhante, mesmo que ele 
próprio se ache no pólo oposto; e, terceiro, que uma ação é 
moralmente correta e/ou obrigatória se alguém puder desejar, 
sendo coerente consigo mesmo, que a regra ou máxima em cau
sa seja observada por todos os que venham a enfrentar circuns
tâncias semelhantes - sendo a ação moralmente má, se isso 
não ocorrer. Preocupar-nos-emos, acima de tudo, com a última 
afirmação, embora, de passagem, façamos referência à segunda. 
f: o critério de Kant suficiente e também necessário para deter
minar o que seja moralmente correto ou obrigatório? 

Demos, inicialmente, um exemplo de como Kant o aplica. 
Numa de suas ilustrações, ele supõe que A faz uma promessa, 
mas prepara-se para rompê-la, se isso lhe convier. A máxima 
de A se expressará nos termos seguintes : "Quando me convém, 
faço promessas com a intenção de quebrá-las, se me convier". 
Mas A, diz Kant, não pode desejar, coerentemente consigo mes
mo, que essa máxima venha a ser universalmente observada . 

. . . caberia eu dizer a mim mesmo que todos podem fazer uma 
promessa falsa, quando se encontrem em dificuldades e não 
haja outro meio de escapar? Imediatamente percebo que eu 
poderia desejar a mentira, mas não uma lei universal que 
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autorizasse mentir. Com efeito, houvesse tal lei ( isto é, tal 
máxima universalmente observada ) e não haveria promessas .. .  
Assim, minha máxima se destruiria necessariamente tão logo 
se erigisse em lei universal. s 

Kant conclui, portanto, que é errado fazer promessas fal
sas . Em razão de argumentos semelhantes, · acredita ele estar 
em condições de demonstrar também, por exemplo, que é errado 
o suicídio, que devemos cultivar nossos dons e talentos naturais 
e valer aos que se encontram em dificuldade .  

Diz-se, comumente, que, revelando-se utilitarista através 
desses argumentos, Kant não é o deontologista que sustenta ser. 
Nesse ponto, há engano. Ele não sustenta que as promessas 
devam ser cumpridas porque seria mau e mesmo intolerável o 
resultado de todos as quebrarem quando julgassem tal proce
dimento conveniente ou vantajoso. Essa é a maneira como 
um norma-utilitarista desenvolveria o argumento . Kant, entre
tanto, -sustenta que ninguém pode nem mesmo desejar que essa 
máxima venha a ser universalmente praticada, pois, se assim 
acontecesse, surgiria um conflito de desejos ; alguém estaria 
querendo que fosse possível fazer promessas e dar-lhes crédito 
( se não, por que fazê-las? )  e possível também quebrá-las em 
benefício de objetivos pessoais . Em outras palavras, Kant sus
tenta não que o fato de sempre agir segundo a máxima da 
promessa falsa seja mau, mas que os resultados de tal forma 
de agir são autodestruidores, pois se aquela máxima fosse uni
. versalmente observada, não restaria nem mesmo a instituição 
da promessa, cuja existência a máxima pressupõe. 

Deve-se reconhecer que nem todos os argumentos de Kant 
são tão convincentes como os que ele utiliza no caso da promes
sa falsa. Deve-se também assinalar que ele não está isento das 
dificuldades brotadas de um conflito entre deveres ; pode-se ima
ginar, afinal, que manter uma promessa, venha, ocasionalmente, 
a impedir uma pessoa de socorrer outra. Frente à questão, Kant 
possivelmente afirmaria a licitude de quebrar a promessa e 
prestar o socorro, pois uma pessoa pode desejar que a máxima : 
"Se for necessário romper uma promessa para socorrer alguém, 
eu a romperei" torne-se de prática universal na situação figu
rada, especialmente se se especificar, na máxima, que a pro-

8 Immanuel Kant, Foundatlons o/ the Metaphyslc o/ Morais, trad. L. W. Beck 
(Nova York : The Liberal Arts Press, 1959 ) ,  p. 19. Cf. Q. B. Brandt, ed . ,  Value 
and Obllgation, p. 205, 
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messa não é de crucial importância, mas o socorro sim. Kant 
reluta, entretanto, em tomar por esse caminho e prefere ma
nifestar-se como se lhe fosse possível evidenciar que as pro
messas nunca devem ser quebradas. Para isso, contudo, seu 
argumento não é bastante. Como acabamos de referir, pode-se 
desejar que uma regra específica, permissiva do fato de romper 
promessas em situações determinadas, venha a transformar-se 
em norma de prática geral, embora não se possa desejar que 
uma regra mais chã venha a transformar-se em lei universal. 

Assim, o argumento de Kant, ainda que procedente, não 
provaria tanto quanto ele supõe; e no caso agora apresentado, 
assim ocorre, pois ele julgou poder provar demasiado. Ainda 
admitindo que seu critério afaste, considerando imorais, certos 
tipos de ação (por exemplo, a promessa falsa, que não habilita 
uma pessoa a auxiliar outra) ,  estaremos em condição de admi
tir que todos os nossos deveres podem ser determinados dessa 
forma? · Refiramo-nos ao dever de ajudar os outros. Certo é 
que se alguém adotar a máxima de não ajudar os necessitados 
e desejar vê-la transformada em lei universal, é possível que 
esse alguém chegue, incoerentemente, a desejar ah-rogação 
da máxima, pois é possível que venha a encontrar-se necessita
do. Não é difícil, entretanto, imaginar um homem de largas 
posses ou que deseje ser coerente, sofrendo as conseqüências de 
ver sua máxima praticada como lei universal; e, se existirem 
pessoas assim, o critério de Kant já não será suficiente para 
determinar que a benevolência constitua um dever. Poder-se-ia, 
naturalmente, concluir que não é um dever, exatamente por não 
se ver aprovado à luz do critério mencionado; mas esta parece 
uma conclusão drástica e, deontologista como era, nem o pró
prio Kant poderia admiti-la. 

Constituirá um dever toda máxima que se veja aprovada 
segundo o critério kantiano? "Quando estiver sozinho no escuro, 
assobie" - eis máxima que se poderia desejar transformada 
em lei universal. E se não essa, então esta outra : "Amarre 
primeiro o cordão do sapato esquerdo". Não obstante, é certo 
que nenhuma dessas regras pode ser encarada como um dever. 
A posição de Kant seria mais defensável se ele simplesmente 
sustentasse que máximas . que não se pode desejar ver transfor
madas em lei universal são imorais, em vez de afirmar que má
ximas que se pode desejar ver transformadas em lei universal 
constituem deveres. Em verdade, poderia ter sido essa a sua 
verdadeira posição. Ainda que o tenha sido, entretanto, e no 
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caso de ser acertado o que se deixou dito, o critério por ele 
proposto não é suficiente, pois esse critério não afasta todas as 
máximas imorais . 

. 1 De qualquer forma, parece-me que, para que as máximas 
pregadas por alguém passem a ser consideradas deveres morais, 
não basta que esse alguém esteja em condições de sustentar, 
coerentemente, que tais máximas devam ser universalmente pra
ticadas. Muito depende do pop.to de vista a partir do qual se  
deseja que certas regras sejam universalmente seguidas. Esse 
ponto ·de vista pode ser o estético ou, mais provavelmente, o 
da prudência .  Pode-se desejar, por exemplo, que · a honestidade 
seja universalmente praticada porque se encare o fato de todos 
serem honestos , inclusive o próprio sujeito (excluir-se não é 
universalizar, mas transformar-se em exceção, o que Kant, acer
tadamente, coloca fora dos limites morais ) como vantajoso para 
tal sujeito . "Que todos sejam honestos é, do ponto de vista, o 
mais cot1veniente" . Se alguém raciocinar ao longo dessas linhas, 
dificilmente poderá pretender que se está colocando em um 
ponto de vista moral. Para que o ponto de vista seja moral, 
exige-se mais do que o desejo de alguém ver universalizadas 
as máximas que proponha;  Kant e seus seguidores falham por 
não perceberem esse aspecto, embora acertem quando julgam 
que aquele desejo  é parte integrante da: moralidade de um ponto 
de vista .  

Com isso, chegamos ao utilitar_ismo, que é o tema do capí
tulo seguinte. 



3 

UTILITARISMO E JUSTIÇA 

UTILITARISMO 

Para quem rejeite o egoísmo ético e não se sati sfaça com 
.as teorias deontológicas por nós expostas, a alternativa natural 
é a teoria teleológica denominada utilitarismo. As teorias deon
tológicas dão séria atenção às outras pessoas, mas não consi
deram com a seriedade suficiente a promoção do bem. O egoís
mo considera seriamente a promoção do bem, mas não 
considerá as outras pessoas com a seriedade suficiente. O utili
tarismo supera, ao mesmo tempo, essas duas falhas. Nada pode 
parecer mais aceitável do que o certo corresponder à promoção 
do bem geral - por que não serão nossas ações e nossas 
regras, ·se regras devemos ter, determinadas a partir da indaga
ção de quais dela produzem ou podemos esperar que produzam 
a maior porção possível de bem em relação ao mal? 

Há caminhos menos precisos de definir o utilitarismo -
e a eles recorrerei por conveniência - mas, ao empregar o 
termo, estarei traduzindo o ponto de vista segundo o qual o 
único padrão último para decidir do que é certo, errado ou 
obrigatório é o princípio da utilidade ou da beneficência . Prega 
esse princípio que o fim moral a ser buscado em tudo o que 
fazemos é a maior porção possível de bem em relação ao mal 
(ou a menor porção possível de mal em relação ao bem) . Im
plica isso que bem e mal podem sempre ser avaliados e postos 
em proporção, de alguma forma quantitativa ou, pelo menos, 
matemática. bsse ponto foi exphcitamente reconhecido por Je
remy Bentham que tentou elaborar uma tabela pára avaliação 
de prazeres e dores� recorrendo a sete elementos : intensidade, 
duração, certeza, proximidade, fecundidade, pureza e extensão. 
Em parte como uma reação a Bentham, Stuart Mill procurou 
introduzir elementos qualitativos, a par dos quantitativos, na 
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avaliação dos prazeres ;  mas, se assim agirmos, será difícil saber 
como enunciar o padrão utilitarista e esse ponto nunca foi es
clarecido por Mill . 

Essa maneira de entender o utilitarismo envolve dificul
dades insuperáveis quanto à mensuração e estabelecimento de 
proporção entre o bem e .o mal, e essas dificuldades constituem, 
séria objeção ao utilitarismo mesmo. Acentuarei outras objeções 
e não essa, mas também a ela farei algumas referências no 
capítulo 5 .  

DOIS TIPOS DE UTILITARISMO 

Devemos distinguir dois tipos de utilitarismo : ato-utilita
rismo e normo-utilitarismo. Os ato-utilitaristas sustentam que, 
em geral, ou pelo menos quando praticável, deve-se decidir 
quanto ao que é certo ou obrigatório por apelo direto ao prin
cípio de utilidade, isto é, tentando estabelecer qual das pos
síveis ações produzirá ou é de esperar que produza no universo 
a maior porção possível de bem em relação ao mal. A pessoa 
deve perguntar : "Qual será o efeito de eu praticar este ato 
nesta situação, relativamente ao equilíbrio geral do bem em 
relação ao mal?", e não "Qual o efeito de todos praticarem 
esta espécie de ato nesta espécie de -· situação, em relação ao 
equilíbrio geral do bem com referência ao mal?" Generalizações 
como, "Dizer a verdade provavelmente sempre concorre para 
o maior bem geral" ou "Dizer a verdade comumente concorre 
para o maior bem geral" podem ser úteis como orientações, 
apoiadas em experiência anterior; mas a questão crucial é sem
pre a de saber se dizer a verdade neste caso concorrerá ou não 
para o maior bem geral. Jamais será acertado observar a regra . 
de dizer a verdade, se tivermos outras e boas razões para acre
ditar que, face ao caso específico, não dizer a verdade concor
reria mais efetivamente para o maior bem geral - assim como 
jamais será acertado dizer que todas as gralhas são negras na 
presença de uma que não o seja. É possível que Bentham e 
G. E. Moore tenham defendido essa doutrina e, talvez, tam
bem Mill. 

O norma-utilitarismo corresponde a um ponto de vista 
bem diverso, que também tem sido atribuído a Stuart Mill e 
que vem ·merecendo favor recentemente. Como o normo-deon
tologismo, ele acentua a importância das regras na moral e 
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insiste em que, de modo geral, se não sempre, devemos tomar 
uma atitude específica em função de uma r·egra, como a de 
dizer a verdade, e não indagando que particular atitude terá as 
melhores conseqüências na situação em causa. Mas, diversa
mente do deontologismo, o normo-utilitarismo acrescenta que 
sempre devemos pautar nossas ações pelas regras capazes de 
promover o maior bem geral para todos. Em outras palavras, 
a questão não é saber qual a ação, mas qual a regra de maior 
utilidade. Quando nos propomos fazer qualquer coisa, devemos 
indagar não "O que acontec�rá, se eu fizer isso neste caso?", 
mas "O que aconteceria, se todos fizessem isso, em casos se
melhantes?" - pergunta que, de fato, freqüentemente fazemos, 
quando se trata de deliberações de caráter moral. O princípio 
de utilidade é invocad�, pelo menos em condições de normali
dade; não para determinar a atitude específica a ser adotada 
( atitude que geralmente deriva de regras) ,  mas para determinar 
as regras que devem ser adotadas. As regras devem ser esco
lhidas, mantidas, revistas e substituídas, com base em sua utili
dade e não com qualquer outro fundamento. O princípio da 
utilidade · mantém-se como padrão último, mas a de se deve 
apelar ao nível das regras e não ao nível dos juízos particulares. 

· O ato-utilitarista pode concordar com que se adotem re� 
gras; mas, se o fizer, dará a regras como "Dizer a verdade" 
a forma "Dizer a verdade concorre, geralmente, para o maior 
bem de todos". O normo-utilitarista, diversamente, afirmará : 
"Dizermos sempre a verdade concorre para o maior bem geral" 
ou "Concorreremos para · o maior . bem geral, se dissermos 
sempre a verdade" . 

1 

Quer isso dizer que o normo-utilitarista pode encarar como 
certo o obedecer a uma regra tal como a de dizer a verdade sim
plesmente porque é útil dispor de uma regra como essa e ainda 
quando, face a um caso específico, observá-la não conduza às 
melhores conseqüências. 

Uma analogia poderá ajudar-nos. Numa situação parti
cular, pode ocorrer que eu pergunte, pensando inais em lei do 
que em moralidade, se devo conduzir um veículo pela esquerda 
ou pela direita da rua. Para ter uma resposta, eu não tentaria 
verificar qual das alternativas redundaria em maior bem geral ; 
em vez disso, procuraria saber o que a lei determina. A lei 
diz que devemos sempre dirigir pelo lado direito da rua ( exceto 
nos casos de passar à frente de outro vekulo, nos casos de ruas 
de uma só mão e assini por diante) . A razão de ser da lei 
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está em que o maior bem geral se atinge · dirigindo sempre por 
determinado lado da rua, em vez de dirigir pelo lado que, em 
cada ocasião, possa parecer-nos melhor. Em casos como esse, 
para o maior bem geral, devemos contar com uma regra de · 
observância permanente ( com exceções nela incluídas e, por
tanto, sem verdadeiras exceções ) . Se imaginarmos que, por 
alguma razão, há dificuldade em dirigirmos · pela esquerda, ra
zões de ordem. utilitarista nos dirão que devemos dispor de 
uma lei obrigando-nos a sempre dirigir pela direita. Esse, em
bora o exemplo tenha sido dado como base na lei, é o conceito 
normo-utilitarista de como estabelecer o que sej a  moralmente 
certo ou obrigatório .  · 

As razões por que devemos ser antes normo-utilitaristas 
do que ato-utilitaristas serão mencionadas logo a seguir . Antes 
de expô-las, entretanto, examinemos outro argumento a que o 
normo-utilitarista pode recorrer. Poderia ele apontar as dificul
dades que · surgiriam se, diante de cada atitude a tomar, todos 
viessem a decidir por si mesmos o que fazer, ainda que dispu
sessem do auxílio das regras oferecidas pelo ato-utilitarismo 
modificado. O normo-utilitarista pode argumentar que concorre 
para o bem geral o fato de todos, sempre, ou pelo menos am
plamente, observarem regras de · obrigatoriedade permanente, 
em vez de serem levados a tomar decisões de base ato-utilita
rista. Temos, assim, um argumento utilitarista em prol do nor
mo-utilitarismo ; como tal, tem ele certa plausibilidade. 

ATO-UTILITARISMO 

Face a uma forma extremada de ato-utilitarismo, que não 
permite qualquer recurso a regras, nem generalizações a partir 
da experiência passada, insistindo em que, frente a cada situa
ção, devemos avaliar de npvo os efeitos das alternativas possíveis 
em relação ao bem geral, parece que seja  suficiente responder 
que isso é simplesmente impraticável e que devemos acolher 
regras de alguma espécie - como viinos antes, ao discutir as 
teorias at<rdeontológicas . Mesmo, entretanto, contra formas 
menos extremadas de ato-utilitarismo parecem-me decisivos os 
argumentos seguintes,  que tomo por empréstimo de Butler e 
Ross. 1 O primeiro consiste em imaginar que, numa dada situa-

1 Ver seleções dos escritos de Ross e Butler em Brandt, op. clt., pp. '227, 
173-174. 
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ção, sejani possíveis dois atos A e B tais que s e  calcularmos a 
proporção de bem sobre o mal decorrente de cada um (e 
computando · todos os elementos em jogo) teremos o mesmo 
resultado ou, digamos, 1 00 unidades positivas. O ato A, porém, 
exige que se quebre uma promessa, que se diga uma mentira 
ou que se pratique uma inju_stiça, enquanto o ato B não exige 
qualquer dessas coisas. Numa situação como essa, insistem 
Butler e Ross, o ato-utilitarista coerente deverá afirmar que A 
e B são atos igualmente corretos .  Mas claro está que, na hipó
tese, B é certo e A e errado, fato reconhecido por nossa cons
ciência moral comum. O ato-utilitarismo é, por isso mesmo, 
insatisfatório. Parece-me, portanto, que esse argumento de Bu
tler e Ross deve ser reconhecido como correto por todos aqueles 
que não tenham compromissos com o ato-utilitarismo. 

O segundo dos argumentos de Butler e Ross é de que, em 
determinada situação, duas vias de ação podem colocar-se como 
possíveis , A e B, sendo os seguintes os resultados que se apre
sentani em termos de proporção de bem em relação ao mal 
com referência ao universo como um · todo : A produz resultado 
ligeiramente mais favorável do que B. Mas pode ocorrer, ainda 
neste caso, que A obrigue a romper uma promessa, mentir ou 
ser injusto. O ato-utilitarista deve afirmar que A é certo e B 
é errado. E, de novo, Butler e Ross sustentam que B é, o.u pelo 
menos pode ser, certo e que A é, ou pelo menos pode ser; erra
do; e essa conclusão poderia encontrar apoio em nossa . cons
ciência moral ordinária. Em conseqüência, o ato-utilitarismo 
deve ser . rejeitado. Ocorrem ou podem ocor,rer casos em que 
regras como a de manter as promessas ou não mentir devem 
ser observadas mesmo quando não concorrem para o maior 
bem geral possível, numa dada situação. Parece-me que esse 
argumento procede. Observarei, entretanto, que argumento 
desse tipo pode ser usado contra o ato-utilitarismo não apenas 
por deontologistas como Butler e Ross, mas também por normo
utilitaristas. 

NORMO-UTILIT ARISMO 

De modo geral, a linha de argumentação até agora desen
volvida nos capítulos 2 e 3 parece orientar-nos em direção ao 
normo-utilitarismo. Será ele satisfatório? A meu ver, há uma 
objeção decisiva a fazer mesmo contra o normo-utilita.rismo, 
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objeção que exige venhamos a adotar,· afinal, um tipo qualquer 
de teoria deontológica. A objeção consiste numa extensão do 
argumento Butler-Ross contra o ato-utilitarismo, comparando-se 
regras e não atos. Suponhamos existirem duas regras RI e R2, 
que não podem integrar, concomitantemente, nossa moral. Su
ponhamos, ainda, serem conhecidos os resultados do fato de 
cada qual dessas regras ser observada por todos nas situações 
apropriadas ( claro está · que, na prática, seria muito düícil che
gar a esse conhecimento) e que, ao computarmos com a maior 
precisão possível os valores desses resultados, concluímos que 
se igualam - em ambos os casos, a lórigo alcance; é a mesma 
a proporção de bem sobre o mal que decorre para o universo 
como um todo. O normo-utilitarista deverá dizer que RI e R2 
são princípios igualmente bop.s para determinar o que é certo 
e o que é errado, não havendo como decidir entre eles. Mas, 
ainda nesse caso, poderá dar-sé que se distribua diferentemente 
a quantidade de bem produzida pelas duas regras : agir segundo 
R I  poderá fazer que todo o bem recaia em benefício de um 
grupo relativamente pequeno e sem que haja mérito da parte 
dde (falar em mérito a esta altura · já é afastar o utilitarismo) ,  
enquanto agir ·segundo R2 corresponde a disseminar o bem mais 
igualmente e em benefício de uma parte · mais ampla da popula
ção. Neste caso, creio que deveríamos dizer, e que diríamos, que 
RI é uma regra injusta e que R2 lhe é moralmente preferível. 
E, se assim é, devemos rejeitar também o normo-utilitarismo. 

O ponto de importância está em notar que a aplicação de 
uma regra pode ser benéfica, isto é, elevar a soma de bem no 
mundo, e não obstante ser injusta em relação à maneira como 
distribui esse bem, de sorte que uma ·. regra menos benéfica, 
porém mais justa, pode tornar-se preferível . Poderá, por exem
plo, concorrer para o maior bem geral a observância do direito 
de primogenitura, sendo, porém, eventualmente injusto adotá-lo. 
E, se assim é, o critério para estabelecimento de regras de mo
ralidade não pode ser simplesmente o que é útil, mas há de 
ser também o que é justo. Conseqüentemente, a teoria verda
deira há de ser um tipo qualquer de teoria deontológica, à- luz 
da qual o que é justo e o que é útil se tornam independentes . 
Se, ocasionalmente, a justiça pode sobrepor-se à utilidade, não 
cabe determinar o que é justo recorrendo ao princípio da utili
dade e, assim, ao menos em parte, os deontologistas têm razão. 

Os utilitaristas procuraram contestar esse argumento de 
duas maneiras. A primeira foi aventada por Stuart Mill, ao fim · 
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de seu Utilitarismo. Sustenta ele que tudo quanto satisfaça o 
princípio de utilidade satisfará também as exigências de justiça, 
pois a justiça está compreendida no princípio de utilidade. 

[A justiça distributiva e social] está compreendida no próprio 
significado de utilidade, ou princípio da maior felicidade. Esse 
princípio será vazio de sentido . . . a menos que a felicidade 
de uma pessoa, posta em termos de igualdade de grau . . . seja 
tida como exatamente correspondente à de qualquer outra. 
Observadas tais circunstâncias, a frase de Bentham "todos serão 
contados como um, ninguém · como mais do que um" poderia 
ser inscrita sob o princípio de utilidade, à guisa de comentário 
explicativo. 

Aqui, Mill confunde-se. Não há dúvida de que o princípio 
de utilidad.e exige que, ao decidirmos como agir, levemos em 
conta os efeitos de cada ação ou regra sobre todos e que avalie
mos igualmente efeitos iguais, ao calcularmos os resultados de 
cada ação ou regra, sem considerar quem esteja envolvido. Mas, 
em nosso exemplo, procedemos, por hipótese, exatamente dessa 
maneira, e o resultado, ainda assim, foi igual. Continua a ser 
verdade que RI e R2 implicam distribuição diferente da mes
ma porção de bem produzido. O princípio de utilidade � inca
paz de nos dizer qual dessas formas de distribuição deve ser 
preferida ; só

""'
um princípio de justiça pode ser esclarecedor. 

Mill poderia replicar dizendo que o princípio de utilidade 
deve ser entendido como supondo que se deva promover o 
maior bem possível em benefício do maior número possível e, 
de fato, assim tem sido o princípio muitas vezes formulado . Se 
o entendermos dessa maneira, o princípio nos dirá que, · sendo 
possível a escolha, deveremos distribuir o bem produzido entre 
um maior número de pessoas e não entre um número menor . 
O princípio da utilidade transmuta-se dessa forma em um priH
cípio duplo : recomenda 1 ) produzir a maior quantidade pos
sível de bem em relação ao mal e 2 )  distribuir esse bem tão 
amplamente quanto possível. Em outras palavras, o princípio 
de utilidade transformou-se numa combinação · de princípio de 
utilidade e princípio de justiça, e aceitá-lo nesses termos equi
vale a abandonar o utilitarjsmo puro em prol da posição que 
logo adiante examinaremos . 

A segunda contestação foi proposta por John Laird, A C. 
Ewing e ·outros .  Se pusermos de lado o hedonismo, poderemos 
sustentar, dizem eles, que há numerosas espécies de coisas boas : 
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o prazer, o conhecimento, o amor, a experiência estética e ou
tras do mesmo tipo. Poderemos até sustentar que uma das 
coisas boas consiste em promover distribuição justa ou eqüita
tiva das demais coisas e, assim, quando estivermos calç:ulando 
resultados, devemos considerar não apenas o valor do . prazer 
que é produzido, mas também o valor do padrão de distribüi
ção que entra em causa. O ponto de vista parece plausível e, 
se correto, preponderará sóbre a objeção ao utilitarismo, atrás 
levantada. Não o julgo, porém, convincente, pela razão seguinte : 
como deixarei claro no capítulo 5, parece-me que prazer e co
nhecimento são bons em si mesmos ; mas não me _parece que 
uni padrão de distribuição seja também uma coisa ·não-moral
mente boa em si mesma. Podemos considerar moralmente 
correto em si mesmo o estabelecimento desse padrão e, pen
sando assim, concluo que os seguidores do ponto de vista apre
sentado neste parágrafo confundem correção com bondade. 
Dessa forma, a contestação não procede - em verdade, traz 
apoio para minha afirmativa de que certos padrões de distri
buição são corretos por si mesmos e não apenas por causa da
quilo a que conduz-em. 

· Aceita a contestação mencionada e admitido que a distri
buição justa de outros bens ( e males ) é, em si mesma, um bem 
a ser levado em conta para se atingir o resultado final, ter-se-á 
de admitir que o critério para determinar se  uma distribuição 
é ou não justa não é o princípio de utilidade, mas algo diverso 
como, por exemplo, a igualdade. Poder-se-á, apesar de tudo, 
sustentar que a utilidade é o critério da correção, mas não se 
poderá sustentar que seja o critério da justiça.  Dessa forma, 
quem proceder segundo o esquema referido, se se julgar vito
rioso, não terá obtido uma vitória completa, 

ESBOÇO DE UMA TEORIA . 

O exame a que submetemos as varias teor.ias normativas 
da obrigação nos conduz ao seguinte : há pelo menos . dois prin
cípios de moralidade, básicos e independentes - o da benefi
cência, ou utilidade, que nos estimula a levar ao máximo. a 
quantidade de bem no mundo ( a  proporção de bem em relação 
ao mal ) e o da justiça .  A esta podemos denominar teoria deon
tológica mista, pois reconhece como válido o princípio da uti
l idade, mas insiste na necessidade de outro· princípio. Sustenta 
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ela que ·para estabelecermos o que é certo ou errado, frente a 
uma situação concreta, devemos, pelo menos em casos normais, 
consultar as regras que habitualmente associamos à moralidade ; 
mas vai . adiante a teoria, para sustentar que a maneira de esta
belecer as regras segundo as quais devemos pautar nossa vida 
é verificar quais, dentre elas, melhor preenchem os requisitos 
de utilidade e justiça. Essa posição defronta-se com o problema 
de avaliação e relação entre bem e mal e, como admite dois 
princípios básicos, deve enfrentar, ainda, o problema de possível 
conflito entre eles. Equivale isso a dizer que a teoria deve enca
rar seus dois princípios como princípios de dever prima facie 
e não de dever efetivo ; e, se o argumento por nós acima exposto 
é correto, a teoria deve permitir que o prin_cípio de justiça tenha 
precedência sobre o de utilidade, se não ·sempre, pelo menos 
em algumas circunstâncias. É possível, entretanto, que a teoria 
não tenha meio de elaborar uma fórmula capaz de determinar 
quando a justiça terá e quando não terá precedência. 

DUAS INDAGAÇÕES 

Devemos, então, filiar-nos a essa teoria da obrigação? 
Considero:.a próxima da verdade, mas, antes de aceitá-la, 
estamos . obrigados a duas indagações. 1 )  Assentamos ser ne
cessário o reconhecimento de um princípio de justiça. Mas 
precisaremos admi�ir também um princípio de utilidade ou be
neficência? 2 )  Caso a resposta seja positiva, devemos encará
lo como um princípio básico ou estará ele apoiado em algum 
outro princípio anterior? 

1. Haver uma obrigação prima jacie de promover a maior 
quantidade possível de bem em relação ao mal depende, em 
parte, de haver sentido em falar de mal e de bem em termos 
quantitativos . Admitindo que nisso haja · pelo menos algum sen
tido, parece muito difícil negar, como os deontologistas puros 
negam, que uma das coisas que devemos fazer, sendo todas as 
demais equivalentes, é promover a maior proporção possível 
de bem em relação ao mal - no que mesmo Ross, Carritt e ,  
talvez, Butler estão de acordo. Contrariamente à crença dos 
deontologistas, parece-me difícil aceitar que uma ação ou regra 
seja tida por certa, errada ou obrigatória, em sentido moral, se 
a ela o mal ou o bem . não se ligarem direta ou indiretamente. 
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Não quer isso dizer que inexistam outros fatores capazes de 
afetar a correção ou · incorreção da regra, nem que nosso único 
dever consista em reunir o maior estoque possível de bem, como 
entendem os utilitaristas ; mas quer dizer que temos, pelo menos 
como uma de nossas obrigações prima facie, a de fazer que o 
bem aumente e o mal decresça no mundà. 

Afirma-se, apesar disso, que não temos, propriamente fa
lando, um dever ou obrigação de beneficência. Desse ponto 
de vista, considera-se louvável e virtuosa · a inclinação à bene
ficência, tendo-a, ao mesmo tempo, como algo que se situa 
para além do dever moral. Tudo o que a moral pode exigir 
de nós é a justiça, a manutenção das promessas e coisas seme
lhantes, mas não a beneficência. Há nisto alguma verdade. No 
sentido mais estrito de "dever" e de "obrigação", não temos 
dever nem obrigação de praticar a beneficência. Mas também 
usamos esses termos em sentido mais lato, fazendo-os equiva
lerem a "devo fazer", "deve ser feito" e, como já referi, é difícil 
reconhecer que haja erro em proclamar que, pelo menos prima 
facie, devemos praticar a beneficência. Ainda que seja um ,mo, 
continua sendo acertado dizer que prima facie a beneficência é 
correta, que ter a beneficência em conta é uma consideração 
legítima -· e aí está o que pretendemos . · 

Embora a regra de justiça não possa defluir da de · utili
dade, como querem os utilitaristas, é sustentável o ponto de 
vista segundo o qual da regra de justiça pode ser derivada a de 
utilidade. Pode-se dizer, com efeito, que é injusto quem, po
dendo fazê-lo e inexistindo obrigações conflitantes, deixa de 
empenhar-se pelo aumento do bem e redução do mal alheios. 
Assim, a justiça implica a beneficência ( quando possível e não 
impedindo por outras considerações ) . Em resposta, desejo con
cordar que a beneficência é correta e sua não-observância é 
errônea, dentro das condições especificadas ;  desejo contestar, 
en_tretanto, que uma coisa ou outra possa ser, propriamente fa
lando, justa ou injusta. Nem tudo o que é correto é justo ou 
vice-versa, e nem tudo o que é errado é injusto ou vice-versa. 
O incesto e a crueldade para com crianças são errados, mas 
dif1dlmente se poderia dizer, com prop�iedade, que sejam injus
tos . Dar praz-er a outrem pode ser correto, sem que caiba dizer 
que seja, de qualquer modo, just@. A esfera da justiça inclui-se 
na da moralidade, mas não se confunde com seu todo. A benefi
cência pode, portanto, colocar-se na outra porção da esfera e, 
s�gundo creio, isso é exatamente o que se dá. Mesmo John Stuart 
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Mill distingue entre a justiça e a s  outras obrigações de  caráter 
moral, colocando a caridade e a beneficência entre estas últimas. 
E o mesmo faz Pórcia, quando diz a Shylock : 

E o poder terreno iguala o divino 
Quando a misericórdia tempera a justiça. 

2. Por princípio de utilidade ou de beneficência, deseja
mos seja entendido, muito estritamente, o princípio segundo o 
qual devemos praticar o ato ou observar a regra que produzirá 
ou provavelmente virá a produzir, no universo, a maior quan
tidade possivel de bem em relação ao mal. Parece-me claro, 
entretanto, que esse princípio pressupõe outro que o precede, ou 
seja, o de que devemos praticar o bem e impedir ou evitar que 
o mal se faça. Se não existisse essa obrigação primeira, não 
poderíamos ter o dever de procurar promover a maior quanti
dade possível de bem em relação ao mal. Em verdade, o prin
cípio de utilidade corresponde a uma concessão ao ideal. O 
ideal seria que se praticasse apenas o bem, jamais fazendo 
o mal ( esqueça-se, de momento, a justiça) . Mas isso é impos
sível, e, assim, vemo-nos forçados a tentar favorecer a maior 
preponderância possível do bem em relação ao mal. Sendo as
sim, o · princípio de utilidade pressupõe e deriva de um princípio 
básico - o de que se deve criar o bem e impedir o mal. 
Teremos uma obrigação prima facie de favorecer a preponde
rância do bem sobre o mal, se, e somente se, tivermos uma 
anterior obrigação prima facie de praticar o bem e evitar o mal. 
Esse princípio anterior será por mim chamado principio da 
benevolência. 

Ü PRINCÍPIO PA BENEVOLÊNCIA 

Desejo acentuar agora o que já antes sugeri - não temos 
nenhuma obrigação moral, seja prima facie ou efetiva, de fazer 
algo que não tenha conexão, direta ou indireta, com o que torna 
uma vida alheia boa ou má, melhor ou pior. Se não as nossas 
ações particulares, pelo menos as regras que observamos, devem 
ter alguma relação com o acréscimo do bem ou o decréscimo do 
mai. A moral foi feita para o homem e não o homem para a 
moral. Mesmo a justiça preocupa-se com a distribuição do 
bem e do mal. Em outras palavras, todos os . nossos deveres, 
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mesmo o de justiça, pressupõem o princ1p10 da benevolência, 
embora nem todos derivem dele. A esse ponto, e somente até 
esse ·ponto, se estende a antiga frase que afirma que o amor 
precede e unifica as regras de moralidade. O que torna insa
tisfatórios tantos sistemas de·ontológicos é o não reconhecerem 
eles a importância do princípio da benevolência. 

· Acolher o princípio da benevolência não é dizer apenas que 
não temos obrigações, a menos que esteja em causa uma van
tagem ou dano à vida de alguém, mas é dizer também que temos 
uma obrigação prima facie sempre que isso esteja em causa. 
Reproduzindo a forma inimitável de William James colocar a 
questão, 

Consideremos uma solicitação qualquer, por pequena que seja, 
que uma pessoa qualquer, embora fraca, possa fazer. Não 
deve tal solicitação ser satisfeita, por si mesma? Se não, 
demonstrem-me por que.2 

Essa maneira de ver parece-me correta (não digo evidente 
por si mesma) . 

Daqui decorre que há muitas regras a propósito do que é 
certo, errado ou obrigatório prima f acie que devem ser usadas 
para estabelecer nossos deveres efetivos e que podem ser deri
vadas do princípio da benevolência. Sempre que seja possível 
formular um enunciado geral acerca de algo que afete vidas 
alheias, para pior ou pari:!- melhor, ter-se-á um princípio válido 
de dever prima facie, como, por exemplo : "Não se deve chutar 
canelas alheias". A essa luz, muitas das regras usuais - manter 
promessas, dizer a verdade, mostrar gratidão, reparar danos etc. 
- podem ser vistas como regras prima facie válidas. Por exem
plo, dado o princípio da benevolência e . admitido que saber a 
verdade é um bem ( em si mesmo ou como um meio) ,  segue-se 
que dizer a verdade é um dever prima facie. 

Assim, algumas das regras de dever prima f acie decorrem 
diretamente do princípio da benevolência. Outras; naturalmente, 
podem derivar do princípio de utilidade. A regra que manda 
dizer a verdade provavelmente poderia ser também defendida 
( talvez com algumas exceções a ela . incorporadas ) com base no 
fato de que sua adoção favorece o bem geral - tal como 
afirmam os normo-utilitaristas. 

2 William James .  EssaJs on Pragmatism, ed. A. Castell (Nova York : Hafner 
Publishing Company , _  1 948 ) ,  p. 73. 
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Contudo, nem todas a s  obrigações prima f acie podem ser 
derivadas do princípio da benevolência ou do princípio da utili
dade. O princípio da benevolência não nos diz como distribuir 
o bem e o mal. Só nos manda promover o primeiro e evitar 
o segundo.  Quando se manifestam exigências conflitantes, o 
mais que ele pode fazer é aconselhar-nos a conseguir a maior 
porção possível de bem em relação ao mal e, como já vimos, 
temos necessidade de alguma coisa mais . Este é o ponto e,n 
que se . deve introduzir o princípio de justiça. 

o PRINCÍPIO DE JUSTIÇA : A IGUALDADE 

Que é a justiça? Não devemos examinar aqui a matéria 
da justiça social em seu todo, pois que será discutida no volume 
dedicado à Filosofia Política ; devemos, entretanto, completar o 
esboço de uma teoria normativa da obrigação moral, onde ó 
princípio de justiça desempenha papel importantíssimo. De acor
do com essa teoria, todos os nossos deveres prima f acie pres
supõem o princípio da benevolência, mas nem todos derivam 
apenas dele, embora derivem muitos, inclusive o princípio da 
utilidade ou beneficência. O princípio da benevolência é con
dição necessária de todos os deveres prima facie, mas condição 
suficiente de apenas alguns deles. Com efeito, alguns deles se 
relacionam com o modo como se distribui o bem ou o mal que 
surgiu ou que se espera que surja e, para determinar esses 
deveres, faz-se necessário um princípio de justiça. Preocupados 
com a teoria normativa da obrigação, o principal problema que 
ainda temos a examinar é :  "Quais são os critérios ou princípios 
de justiça?" 

Estamos falando de justiça distributiva, justiça na distribui
ção do bem e do mal. Há também a justiça retributiva ( castigos 
etc. ) a propósito da qual diremos .alguma coisa no capítulo 4 .  
A justiça distributiva é uma questão de tratamento comparativo 
de indivíduos. Teríamos o padrão da injustiça, se ele existe, 
num caso em que, havendo dois indivíduos semelhantes, em 
condições semelhantes o tratamento dado a um fosse pior ou 
melhor do que o dado ao outro. Nesse caso, levanta-se um 
clamor contra o agente ou grupo responsável ; e, a menos que 
estes possam mostrar que há alguma diferença · relevante entre 
os indivíduos em causa e entre as circunstâncias em que se 
encontram, a acusação se tornará procedente. Essa a razão que 
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levou Sidgwick a sugerir a fórmula, segundo a qual, justiça equi
vale a tratamento igual dado a iguais, e. injustiça, a tratamento 
desigual dado a iguais. Essa fórmula inclui uma condição neces
sária de justiça; casos semelhantes hão de ser tratados de forma 
semelhante, na medida em que entram em causa requisitos de 
justiça, embora tais requisitos possam ceder face a considera
ções de importância maior. Mas a fórmula de Sidgwick não é 
suficiente. Ela diz apenas que devemos .agir segundo regras que 
tenhamos por justas. Embora essa fórmula seja verdadeira, nada 
nos diz acerca de quais devam ser aquelas regras e isso é o que 
nos importa saber, pois já verificamos que as próprias regras 
podem ser injustas. Se assim não fosse, não existiriam leis · e 
formas de agir injustas, pois leis e formas de agir são regras. 
Muito depende das similaridades e dissimilaridades individuais 
que sejam tomadas como base para a similaridade ou dissimila
ridade de tratamento. 

O problema por solucionar é saber quais as regras de dis
tribuição ou de tratamento comparativo em que devemos apoiar 
nosso agir. Já vimos que essas regras não podem ser estabe
lecidas exclusivamente com base no princípio da beneficência 
ou da benevolência ( como podem sê-lo, creio eu, as regras de 
não lesar ninguém e de respeitar as alianças) .  Numerosos cri
térios foram propostos : 1 )  a justiça considera, nas pessoas, as 
virtudes ou méritos; 2 )  a justiça trata os seres humanos como 
iguais, no sentido de distribuir igualmente, entre eles, o bem 
e o mal, exceto, talvez, nos casos de punição; 3 )  trata as 
pessoas de acordei com suas necessidades, suas capacidades ou 
tomando em consideração tanto umas quanto as outras. O pri
meiro é o clássico critério meritório da justiça, que aparece em 
Aristóteles e que é também aceito por Sir David Ross. De 
acordo com esse ponto de vista, o critério do mérito é a virtude, 
e a justiça consiste em distribuir o bem ( felicidade )  tendo em 
conta a virtude. Poder-se-ia,. naturalmente, adotar algum outro 
critério para avaliar o mérito, como, por exemplo, a capacidade, 
a inteligêricia, o sangue, a cor, a posição social ou a riqueza, 
e a justiça consistiria em distribuir bem e mal de acordo com 
o critério estabelecido. O segundo critério é o igualitarista, que 
se caracteriza por ser típico da moderna teoria democrática. O 
terceiro corresponde também a uma posição moderna e pode 
assumir várias formas ; sua forma atual de maior realce está 
contida na fórmula marxista, "De cada um, de acordo com 
sua capacidade; a cada um, de acordo com suas necessidades" . 
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Alguns dos criterios de mérito por nós mencionados pare
cem transparentemente não-morais e mesmo injustos, como, por 
exemplo, o apelo ao sangue, à cor, à inteligência, à posição 
social ou à riqu�za, para estabelecer regras de distribuição. Apelo 
à capactdade para esse fim dar-nos-ia um exemplo do terceiro 
ponto de vista. Isso nos deixa com a virtude moral e com .a 
contribuição para o todo social como possíveis critérios de 
mérito. Mas devemos dispor de um critério para avaliar essa 
contribuição ou essa virtude moral. Como determiná-las? Não é 
possível tentar a determinação verificando apenas o quanto a 
pessoa faz para favorecer a maior preponderância possível do 
bem sôbre o mal, pois já vimos que isso não é satisfatório pára 
distinguir o mal do bem, a 'partir de um ponto de vista moral. 
Torna-�e claro, em verdade ,  que a medida da contribuição e do 
mérito a que devemos recorrer é precisamente o padrão que 
deveremos usar para descobri-la. · Em conseqüência e por já 
termos visto que o princípio de justiça deve fazer parte desse 
padrão, não poderemos usar o mérito ou a contribuição como 
critérios básicos de justiça, pois isso nos conduziria a um círculo 
vicioso. Impõe-se que recorramos a algum conceito não-meritório 
de justiça. 

Devemos, sem dúvida, considerar as capacidades e as ne
cessidades na determinação de como tratar os outros .  O princí
pio de benevolência o exige, pois pede que nos preocupemos 
com as vidas alheias, o que envolve atenção às suas necessidades, 
incentivo e utilização de suas capacidades. Mas o princípio de 
justiça exige isso? -Mais especificamente, o princípio de justiça 
pede-nos que ajudemos os outros na proporção de suas neces
sidades ou que deles exijamos na proporção de suas capacidades? 
E injusto pedir a alguém mais do que ele pode dar ou dele 
exigir trabalhos desproporcionados à sua capacidade, mas isso 
apenas porque "dever" implica "poder". A justiça também nos 
pede que façamos algo em casos de necessidade especial, recla
mando · que demos particular atenção a pessoas portadoras de 
certos defeitos, pois só com atenção dessa espécie poderão elas 
ter oportunidade de gozar a vida em termos comparáveis aos 
das pessoas normais. Mas pede-nos sempre a justiça, pelo 
menos prima facie, que prestemos ajuda proporcional às neces
sidades e que façamos exigências proporcionais às capacidades? 
Seremos sempre prima facie injustos, se ajudarmos A em pro
porção às suas necessidades, mas não procedermos da mesma 
forma em relação a B? Ou se exigirmos de C em proporção às 
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suas capacidades, mas não agirmos assim em relação a D? Pa
rece-me que o ponto básico é o de saber se assim agindo, esta
mos revelando igual preocupação pelo bem das vidas de A e 
B ou de C e D. No que · concerne à justiça, tratá-los proporcio
nadamente às suas necessidades e capacidades depende de saber 
se agir assim equivale a dificultar ou auxiliar, em termos de 
igualdade, o eles atingirem a vida perfeita. Se se impuser auxiliá
los na proporção de suas necessidades para assegurar igual con
tr�buição ao bem de suas vidas, nesse caso e somente nesse caso 
será injusto agir de outra maneira . Se pedir deles na proporção 
de suas capacidades s·e fizer necessário para manter iguais suas 
possibilidades de atingirem a vida perfeita, então, nessa hipótese 
e somente nessa hipótese será injusto proceder de maneira dif e
rente. Em outras palavras ,  o critério básico em justiça distri
butiva é a igualdade de tratamento. Daí, por exemplo, a justiça 
exigir que se dê atenção especial aos defeituosos. 

Se isso é corr·eto, devemos adotar o ponto de vista iguali
tário da justiça distributiva. Em outras palavras, o princípio de 
justiça considera o dar tratamento igual às pessoas como uma 
obrigação prima fac_ie . Aqui, temos a resposta para nossa per
gunta. O que ficou dito não significa ser prima facie . injusto, 
tratar diferentemente pessoas da mesma cor ou tratar igualmente 
pessoas de alturas diferentes. Cor e altura não são similaridades 
ou dissimilaridades moralmente relevantes. Relevantes são as 
que dizem respeito à perfeição ou imperfeição da vida de alguém, 
como, por exemplo,  as similaridades e dissimilaridades relativas 
a capac; dade · ou necessidade. Tratar igualmente não significa 
tratar identicamente ; a justiça não se faz monótona a esse ponto. 
Significa dar às vidas alheias a mesma contribuição em termos 
relativos ( auxiliando igualmente ou auxiliando de acurdo com 
as necessidades ) ou exigindo, em termos relativos, o mesmo sa
crifício (exigindo de acordo com a capacidade ) .  

Tratar as pessoas igualmente não significa, neste sentido, 
tornar suas vidas igualmente perfeitas ou manter essas vidas no 
mesmo nível de perfeição. Seria errôneo pensar que a justiça 
assim pede. Em verdade, embora as pessoas sejam igualmente 
capazes de alguma espécie de vida perfeita ( ou menos má) , as 
espécies de vida de que são capazes diferem, no que diz respeito 
ao n�vel de perfeição. Ocorre simplesmente que as vidas de 
que s ão capazes alguns superam em nível, tanto moralmente 
como não-moralmente, as vidas de que outros são capazes. De 
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acordo com esse ponto de vista, os homens não são iguais ,  pois 
que diferem em capacidade. São iguais apenas no sentido de 
que -devem, prima facie, ser tratados igualmente e devem ser 
tratados igualmente apenas no sentido de que devemos, prima 
facie, contribuir em termos proporcionalmente iguais para a per
feição de suas vidas, uma vez que certo nível míni mo haja s ido · 
atingido por todos . Isso é o que pretendemos dizer, quando nos 
referimos à igual dignidade intrínseca ou igual valor dos i ndi
víduos, conceito de grande importância em nossa cultura. 

Devemos lembrar, aqui, que essa igualdade de tratamento, 
embora constitua uma obrigação básica, é apenas uma obrigação 
prima facie, que pode ocasionalmente : (e não há fórmula para 
determinar quais sejam essas ocasiões ) ceder passo ao princípio 
da benevolência ou da  beneficência. Podemos sustentar, entre
tanto, que no distribuir os bens e os males, os auxíl ios , os 
encargos, as atividades e assim por diante, devemos, no sentido 
indicado, tratar as pessoas igualmente, exceto no caso de o tra
tamento desigual poder ser justificado por considerações de ' be
nevolência ( inclusive utilidade ) ou com base no fato de que, 
a longo alcance, maior igualdade será conseguida. Tratamento 
desigual sempre reclama justificação e só algumas justificações 
são satisfatórias. · 

É à luz do exposto, segundo creio, que devem ser examina
dos problemas sociais como o da educação, da oportunidade 
econômica, da integração racial e da ajuda aos países subdesen
volvidos, lembrando que o princípio da benevolência exige que 
respeitemos a liberdade dos outros .  Nossa exposição fornece 
apenas as orientações mais gerais para a solução desses pro
blemas, porém, tudo o que se faz necessário além disso é boa 
vontade, clareza de pensamento e conhecimento dos fatos re
levantes .  

SUMÁRIO DE NOSSA TEORIA DA OBRIGAÇÃO 

Os resultados até aqui atingidos podem resumir-se da forma 
seguinte. Há dois princípios básicos de obrigação prima facie : 
o da benevolência e o da j ustiça ou igualdade. Do primeiro 
decorrem vários princípios menos básicos de obrigação prima 
facie: o princípio da \ltilidade, o princípio de não lesar os outros, 
o princípio de não interferir na liberdade alheia e ass im por 
diante . Do segundo, defluem outros, como, por exempl o, o de  
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igualdade de tratamento e de igualdade perante a lei . Poss1vel
zpente alguns outros princípios como o de manter promessas 
defluem da combinação daqueles dois . No que diz respeito a 
regras de dever efetivo como "Dizer a verdade, exceto nessas 
qu naquelas condições" ou juízos de dever efetivo como "Neste 
caso, devo dizer a verdade" - estas não decorrem desses prin
cípios de obrigação prima facie, a nãq ser no caso em que um 
de tais princípios se aplique. Nos demais casos, a melhor de
cisão possível há de ser adotada à luz dos fatos e dos princípios
de benevolência e de justiça .  

A ÉTICA DO AMOR 

Há uma teoria ética amplamente aceita, seja no passado, 
seja  no presente, em particular nos círculos judaico-cristãos - a 
ética do amor. Afirma ela que só - existe um imperativo moral 
básico - amar - e que todos os outros dele defluem. 

E Jesus disse : · Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu 
coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. 
Este é o primeiro e grande mandamento. 
E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo 
como a ti mesmo. 
Deste mandamento dependem toda à lei e os profetas . 
(Mateus, 22 : 37-40 ) ,  

A esse ponto de vista podemos chamar agapismo . Não 
obstante sua ampla disseminação, é geralmente omitido em intro
duções filosóficas à :Stica ; e contudo, em razão de sua domi
nância, é desejável relacioná-lo com as teorias examinadas e 
acolhidas neste livro, dizendo algo a seu propósito. 

Como classificar o agapismo depende de como interpretá
lo e, infelizmente, seus expositores teológicos não têm sido claros 
nem unânimes a seu respeito . Os filósofos, quando a mencio
nam, tendem a identificar a ética do amor ao utilitarismo, tal 
como fez Mill e como faz A. C. Garnett. Os teólogos, entre
tanto; geralmente rejeitam essa concepção utilitarista de seu 
princípio ético. Em verdade, é difícil conceber que o agapismo, 
tal como exposto acima, seja encarado como uma teoria teleo
lógi ca  pura,  pois embora se po�sa defender que amar o próximo 
equiva le  a promover-lhe o bem ·  difici lmente se pode dizer que 
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amar a Deus equivale a promover o bem de Deus, pois que 
Deus é considerado perfeito sob todos os aspectos. Somente no 
caso de se identificar o amar a Deus com o amar suas criaturas 
e o amá-las com o assegurar-lhes a maior porção possível de 
bem em relação ao mal ( e são discutíveis tanto uma coisa como 
a outra ) é que se poderá apresentar o agapismo judaico-cristão 
como utilitarismo. Procederam exatamente dessa maneira alguns 
moralistas cristãos como, por exemplo, no século XVIII, os 
utilitaristas teológicos, seguidores de John Locke. Se o agapis
mo for assim aproximado do utilitarismo, estará sujeito às crí
ticas anteriormente feitas. Contudo, o certo é que muitos teólo
gos, especialmente contemporâneos, rejeitariam por inadequada 
essa versão da ética judaico-cristã em termos de evangelho social. 

Filiam-se, então, a algum tipo de Ética deontológica? Al
guns moralistas . cristãos foram deontologistas como, por exem
plo, Butler e Samuel Clarke. Mas eles comumente sustentaram, 
nas palavras de Butler, "que a benevolência e o desejo de bene
volência, singularmente considerados, não correspondem, de 
maneira alguma, à totalidade do vício e da virtude" - que, 
além da benevolência, há outros princípios morais válidos, como 
o da jµstiça e o da veracidade. Em resumo, não foram agapis
tas puros. O mesmo é verdade em relação aos católicos, que 
adotam a doutrina tomista das leis morais naturais, não deriva
das da lei do · amor. Algumas vezes, os teólogos sustentaram 
que devemos amar a Deus e a nosso próximo porque Deus 
assim determina e devemos · Obediência · a Deus ; ou, segundo 
João 4 :  1 1 , devemos amar uns aos outros porque Deus nos 
ama e devemos imitá-lo. Nesse caso, revelam-se agapistas, mas 
de maneira · apenas secundária ; basicam,ente, são deontologistas 
não-agapistas, pois apóiam sua ética num princípio como "De
vemos obedecer a Deus" ou "Devemos imitar Deus", que é 
fundamental em relação à lei do amor e, portanto, dela não 
deriva. 

Poderá ocorrer que importe encarar o agapismo como uma 
terceira espécie de teoria normativa, a par da deontológica e 
da teleológica. Se assim não for, ela estará provavelmente 
abrangida por uma das já expostas. Mas, se for de terceira 
espécie, poderá assumir duas formas : ato-agapismo e normo
agapismo. O ato-agapista puro afirmará que não devemos re
correr a regras ; saberemos o que deve ser feito numa especial 
situação dominando os fatos relativos a tal situação e indagando 
a seguir qual a atitude q ue favorece o amor ou que mais favo-
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rece o ainor. Em outras palavras, cabe-nos aplicar a lei do 
amor diretamente e de maneira estanque, frente a cada situação 
em que nos encontremos. Essa posição foi chamada situacio
nalismo e é característica de alguns existencialistas religiosos . 
Está, obviamente, sujeita às mesmas objeções que levantamos 
contra as teorias ato-deontológicas . O normo-agapista afirmará, 
por outro lado, que determinaremos o que deve ser feito, inda
gando não qual o · ato que ·mais favorece o amor, porém inda
gan�o quais as regras de ação que mais favorecem o amor e 
passando a observá-las em situações particulares, ao menos 
sempre que possível. Para ambas as espécies de agapismo, na 
hipótese de constituírem um terceiro tipo de teoria, o fato básico 
é sentir certa emoção ( amor) para com Deus e para com o 
próximo e expressá-la através de ações e regras de ação. 

Nenhuma dessas duas espécies de agapismo nos diz como 
o amor forneceria uma diretriz, um meio de dizer qual o ato 
a praticar ou qual a regra a seguir, a não ser que recorramos 
ao princípio de utilidade ou a algum tipo -de revelação . Seja 
como for, não é fácil perceber como poderemos fazer todos 
os nossos deveres defluírem do preceito puro e simples de 
amar. Parece, por exemplo, ser tão difícil derivar o princípio 
de ser justo da lei do amor como é difícil derivá-lo do princípio 
de utilidade. Esse ponto é reconhecido pela doutrina tomista 
da lei natural e, por wzes, parece ser admitido por Reinhold 
Niebuhr, mesmo quando ele critica essa doutrina tomista . Emil 
Brunner vai adiante, contrastando amor e justiça, em vez de 
retirar uma do outro. Poder-se-ia contestar, sustentando, como 
sustenta Garnett, que a justiça está incorporada à lei do amor, 
pois, em sua segunda cláusula, exige que amemos o próximo 
como a nós mesmos, ou seja, em termos de igualdade. Contudo, 
se a lei do amor for dessa maneira entendida, ela aparecerá 
realmente como um princípio duplo, impelindo-nos a ser bene
volentes para com todos e a sê-lo em termos iguais em todos 
os casos. Nessa hipótes�. a ética do amor não será puramente 
agapista, mas virá a confundir-se com a tese por nós adotada. 

A posição mais satisfatória e mais plausível é, em minha 
opinião, a de identificar a lei do amor ao que chamei princípio 
da benevolência, ou seja, ao princípio que prega a prática do 
bem, insistindo em que ele deve ser suplementado pelo princípio 
da justiça distributiva ou da igualdade. Adotado esse caminho, 
o princípio do amor será um dos princípios éticos, mas não o 
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único. Entretanto, em virtude de ocorrer que o princípio de 
benevolência é um pressuposto até mesmo do princípio de jus
tiça, continua a existir um sentido em que a lei do amor se 
põe como suporte de toda a lei moral, embora esta não possa 
derivar-se inteiramente daquela. Neste sentido, permanece verda
deira a afirmação de que dela dependem toda a lei e os profetas. 

Ao dizer isso, estou identificando a lei do amor à sua se
gunda cláusula. A primeira cláusula "Amarás o Senhor teu 
Deus" não pode ser incluída em meu princípio de benevolência . 
Mas l evanta o problema da existência de Deus, pois não pode
remos ter a obrigação de amar a Deus, se Deus não existir ; e 
devemos deixar esse problema para o volume em que se trate 
de filosofia da religião. De qualquer modo, não é fácil o pro
blema da relação entre as duas cláusulas .  Podemos mesmo 
entender que, na primeira cláusula, se coloca uma obrigação 
religiosa e não uma obrigação moral, como na segunda. 

Merece ainda atenção outro ponto relativo à ética do amor. 
Seus defensores judaico-cristãos afirmam, geralmente, que ela 
apareceu pela primeira vez no mundo como uma revelação 
especial, quando se iniciou a tradição cristã ; que ela depende, 
de maneira essencial, de certa� crenças e experiências teísticas ; . 
e que só é acessível, como princípio operativo, àqueles que re
nasceram por graça de Deus. Essas afirmativas provocam inte
ressantes e importantes problemas de Filosofia Moral e, embora 
não possamos discuti-los aqui, ·direi alguma coisa a propósito 
da relação entre Ética e Teologia no capítulo 6. Os que fazem 
essas afirmativas parecem admitir também que alguns outros 
princípios morais são necessários e acessíveis, independente
mente da lei do amor, àqueles para os quais não houve uma 
revelação especial ou que não renasceram. Como diz São Paulo, 
na Epístola aos Romanos 2 :  14- 1 5, o gentio, que não conhece 
a lei do amor, tem, apesar disso, uma lei moral "inscrita no 
coração" .  Quer isso dizer, aparentemente, que o agapismo não 
abrange tudo. Claro está que se pode admitir que a lei do amor 
não é a única forma de moralidade existente e insistir, ao mesmo 
tempo, em que é uma forma adequada de moralidade, talvez 
a única adequada ou a mais alta forma de moralidade . Isso, 
entretanto, só será verdade, como p·rocurei mostrar, se ao agapis
mo puro se acrescentar um princípio de justiça. Se não tiver 
esse complemento, a vida de puro amor não será uma vida 
moral ; não será imoral, mas estará para além da moralidade . . 
E isso escapa às possibilidades terrenas. 
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ÜUTROS PROBLEMAS 

Deveríamos esboçar uma teoria dos direitos morais, ao 
lado da teoria dos deveres morais, mas, neste contexto, impõe-se 
que · nos limitemos a dizer que a mesma teoria que explicita 
nossos deveres · também explicita nossos direitos. Em geral, di
reitos e deveres são correlativos. Sempre que X tem um direito 
em relação a Y, Y tem um dever em relação a X. Mas a recí
proca nem sempre é verdadeira. Y deve ser benevolente para 
com X, mas não se concebe que X possa exigi-lo como um 
direito seu . .  Na maioria dos casos, . entretanto, se Y tem um 
dever para com X, X tem direito de ver-se tratado de certa ma
neira por Y. Em conseqüência, de modo geral, a teoria dos 
direitos é apenas o reverso da teoria · dos deveres e obrigações 
e apóia-se nos mesmos princípios fundamentais . Debate mais 
amplo a propósito dos direitos será apresentado no volume 
dedicado à Filosofia Política. 

. . Há um tópico ainda a requ·erer breve referência. Estive
mos buscando os princípios gerais para determinação do que é 
certo e do que é errado. Freqüentemente se diz, entretanto, 
que se deve agir de acordo com o que se considera certo . E to
dos nós. conhecemos a_ seguinte espécie de situação. Pedro e João 
discutem sobre a forma correta de Pedro agir em certa situação. 
Pedro acha que deve fazer X, porém João acha que ele deve 
fazer Y,· ambos oferecem razões, mas nenhum deles consegue 
convencer o outro. Confuso ainda, Pedro pergunta a João o 
que deve fazer. João pode responder<'Continuo pensando que 
você deva fazer Y". Mas poderá ocorrer também que João 
diga "Você deve fazer o que julga correto" ou "Aja de acordo 
com a sua consciência" . Isto sugere que poderíamos ter encur
tado nossa longa peregrinação, para dizer simplesmente "Aja 
sempre da maneira que lhe parec·er correta" . ou "Deixe que a 

· consciência seja o seu guia". 
Não nos é permitido, entretanto, . seguir por esse atalho. 

Em verdade, pode estar errado. o que alguém considera certo 
ou estar errado aquilo que lhe dita a consciência. Há um pro
cedimento de Pedro que é o efetivamente correto e que ele e 
João estão procurando identificar. Pedro não pode identificá-lo 
procurando determinar o que ele pensa que seja certo . Quando 
ele pensa que X é certo, está realmente pensando que X é certo ; 
mas pode estar enganado, como, aliás, ele próprio o reconhece ,  
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indo discutir o assunto com João. Perturbador é o fato de João 
dizer que Pedro deve fazer Y e dizer também que Pedro deve 
fazer o que pensa ser certo ( e que é X) . A esta altura, iinpõe
se distinguir. João sustenta que, para Pedro, Y é o procedi
mento objetivamente certo, mas concede que, por estar Pedro 
sinceramente convencido de que deve fazer X, X é, para ele, 
o procedimento subjetivamente certo. Ou, esclarecendo, João 
acredita que se Pedro fizer X, estará fazendo o que é errado, 
sem ser, entretanto, moralmente culpável - em verdade, ele 
seria moralmente culpável se deixasse de fazer X, acreditando 
que deve#à fazê-lo. 

Importa acrescentar que nem sempre consideramos um 
agente livre de culpa, simplesmente pelo fato de fazer ele o 
que julga certo. Nãó desculpamos os nazistas por seus crimes 
contra a humanidade, nem mesmo acreditando estarem eles 
sinceramente convencidos de que faziam o que era c.erto. E 
não desculpamos tais crimes, em parte porque o t:rro nos parece 
demasiado hediondo e, em parte, porque entendemos que um 
homem pode ser responsável por seus erros morais. 

Permanece como verdade, entretanto, que, no momento de 
decidir-se, o homem deva agir segundo o· que tem por certo. 
E não pode agir de outra maneira. Não quer isso dizer que 
o que ele fizer será certo, nem que de não possa ser responsa
bilizado e punido. Dá-se apenas que ele não tem escolha, pois, 
no momento de decidir, ele não pode perceber qualquer discre
pância entre o que é certo e o que eie: tem por certo. A vida 
do homem, ainda que ele se curve à moral, é cheia de riscos. 
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VALOR MORAL E RESPONSABILIDADE MORAL 

Demos atenção, por longo tempo, à questão central da 
Ética normativa, ou seja, à questão dos princípios básicos, dos 
critérios ou padrões pelos quais nos cabe determinar o que 
moralmente devemos fazer, o que é moralmente certo ou errado 
e quais são nossos direitos morais. Já vimos, porém, que · há 
juízos morais além dos  que formulamos. a propósito de ações 
ou tipos de ação, dizendo que são corretas, errôneas ou obriga
tórias ; estes outros juízos são os que formulamos a respeito de 
pessoas, traços de caráter, motivos, intenções etc. ( e também 
de "atitudes" ) ,  dizendo que são moralmente bons · ou maus, 
responsáveis, condenáveis ou elogiáveis, admiráveis ou despre
zíveis, heróicos ou santos, virtuosos ou viciados etc . Importa, 
pois, que façamos alguma referência à base ou padrão em que 
tais j uízos se fundam. Em outras palavras ,  devemos dispor de 
uma teoria normativa do· valor moral para complementar nossa 
teoria normativa da obrigação moral, muito embora só 
possamos dedicar ao assunto espaço e tempo relativamente re
duzidos. 

0 SENTIDO MORAL E O SENTIDO NÃO-MORAL DE "BOM" 

O valor moral ( o bom e o mau morais ) deve ser distin
guido não apenas da obrigatoriedade, correção ou incorreção 
morais, mas também do valor não-moral. Valores morais ou 
coisas moralmente boas devem ser · distinguidos de valores não
morais ou de coisas que são boas em um sentido não-moral. 
Acerca desta última distinção, importa acrescentar algo ao que 
dissemos no capítulo 1 .  Trata-se, em parte, de uma questão 
de diferença dos objetos considerados bons ou maus. Podem 
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ser moralmente bons o u  maus a s  pessoas, o u  grupos d e  pessoas, 
os traços de caráter, as disposições, as emoções, os motivos 
e as intenções -,- em resumo, as pessoas, grupos de pes soas e 
elementos da  personalidade. Todas as coisas, por outro lado, 
podem ser boas ou · más não-moralmente, como, por exemplo, 
objetos físicos, como carros e pinturas ; experiências , como o 
prazer, a dor, o conhecimento e a liberdade ; e formas de Go
verno, como a democracia. Não faz sentido dizer, em relação 
à maioria dessas coisas que são moralmente boas ou más, a 
menos que se pretenda significar que, persegui-las, é moralmen
te bom ou mau. 

·É claro que a mesma coisa pode ser moralmente boa e 
não-moralmente boa. O amor ao _próximo, por exemplo, é uma 
emoção ou disposição moralmente boa ; e ,  em geral, é também 
uma fonte de felicidade e, por isso mesmo, é bom em sentido 
não-mor.!ll. Mas a base ou razão para que o consideremos bom 
difere · de um caso para o outro. Consideremos também as ex
pressões "uma boa vida" e "a boa vida" . Dizemos, por vezes , 
· que um homem "teve uma boa vida" ; e dizemos, outras vezes, 
que um homem "levou uma boa vida". Estamos dizendo, em 
ambos os casos, que sua vida foi boa ; mas ,  no segundo caso, 
estamos dizendo que foi moralmente boa, úti l ou virtuosa, en
quanto no primeiro caso, estamos dizendo, em verdade, que a 
vida foi feliz ou satisfatória, ou seja ,  que foi boa em sentido 
não-moral (o que, acentuemos, não equivale a dizer que foi 
imoral ) . Convirá, portanto a nossos propósitos, falar, por um 
lado, em "vida moralmente boa" e, por outro , · em "vida não
moralmente boa". Como esta última expressão parece estranha, 
usarei as palavras "boa vida" para significar a vida boa não
moralmente. 

Em razão desta e de outras distinções já  estabelecidas, pa
rece-me lamentável que termos como '''valores'' e "valores mo
rais" ( ou "valores morais e espirituais" ) sejam usados da 
maneira vaga e ambígua como o são hoj e  em dia .  São utilizados 
como se se aplicassem indiscriminadamente a todas as espécies 
de coisas moralmente corretas ou obrigatórias, moralmente boas 
e não-moralmente boas. Proponho, por isso mesmo, que se 
distinga : 

1 .  princípios ou t i pos de ação corretos ou obrigatórios, e. g. ,  
os princípios da justiça e da beneficênc i a ;  

2 .  Yafores morais OU �Oisas que  SÜO  mora lmente boas, e .  g , , "  as  
v i rtudes e ce rtos motivos ; 
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3. valures ou coisas que são não-moralmente boas, quer "espi
rituais", como o conhecimento ou a comunhão com Deus, 
quer "materiais", como automóveis e casas, quer intrínseca 
ou extrmsecamente boas etc. 

Elabo{'.ando e observando esse conjunto de distinções -ou 
conjunto semelhante, contribuímos em muito para que nosso 
pensamento se esclareça e para que se iluminem nossas ações. 
Haverá o que possa ser colocado em niais de um dos itens men
cionados; assim, a j ustiça é tanto um princípio quanto uma 
disposição virtuosa, e a liberdade é, ao mesmo tempo, um prin
cípio e um valor. Quando isso ocorrer, devemos buscar com
preensão clara do aspecto que esteja sendo tomado em consi
deração em , um dado contexto. 

MORALIDADE E CULTIVO DE QUALIDADES 

O objeto de nosso atual interesse não são, portanto, os 
princípios morais ou os valores não-morais, mas os valores 
morais, aquilo que é moralmente bom· ou mau. Ao longo de 
sua história, a moralidade preocupou-se com o cultivo de certas 
disposições ou qualidades entre as quais se colocam o "caráter" 
e "virtudes" ( termo fora de moda, mas ainda útil ) tais como1 

a honestidade, a bondade, o escrúpulo .  Não é inata nenhuma 
dessas disposições ou qualidades; todas devem ser adquiridas 
por meio de aprendizado e de prática. São antes traços de 
"caráter" do que traços de "personalidade", como o encanto ou 
a timidez. São disposições de agir de certo modo em certa 
circunstância e não apenas de pensar ou de sentir de certa 
maneira. 

Já foi, em verdade, sugerido que a moralidade é, ou deve 
ser, entendida como preocupada acima de tudo não com regras 
ou princípios, mas com o cultivo daquelas disposições ou qua
lidades de caráter. Platão e Aristóteles, aparentemente, enten
dem dessa forma · a moralidade, pois falam mais em termos 
de virtude e do que é virtuoso do que em termos do que é cor
reto ou obrigatório. David Hume recorre a termos semelhantes, 
embora combine traços não-morais, como a alegria e o engenho, 
a traços morais, . como a benevolência e a justiça. Mais recen
temente, Leslie Stephen assim se referiu a esse ponto de vista : 
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· , . .  a moralidade é íntima. A lei moral , . , há de expressar-se 
sob a forma "seja assim" e não sob a forma "faça assim" . , . 
a verdadeira lei moral diz "não odeie", em vez de dizer "não 
mate" . . .  a única forma de enunciar a lei moral é enunciá-la 
como regra de caráter. 1 

Há alguma verdade nessa maneira de ver, como verifica
remos dentro em pouco; mas seja a doutrina verdadeira ou não, 
continua a proceder a pergunta acerca de qu_ais as qualidades 
merecedoras de cultivo. Em certo sentido, a resposta é fácil ; 
com pequeno esforço, poderíamos preparar longa lista que 
incluiria os traços mencionados e muitos outros. Mas não nos 
satisfará quem pretenda responder-nos apresentando uma re
lação de virtudes, assim como isso não satisfez Sócrates quando 
ele indagou de Mênon "O que é a virtude?" Desejamos conhe
cer 6 padrão à luz do qual determinar as qualidades que deva
mos cultivar em nós próprios e em nossos filhos. Em palavras 
de Stephen - que regras de caráter devemos observar, que 
devemos ser? 

TEORIAS DO VALOR MORAL : 

QUE QUALIDADES DEVEM SER CULTIVADAS ? 

Parece claro, de imediato, que há muitas respostas para 
essa pergunta e que elas corresponderão às diversas teorias, já 
anteriormente discutidas, acerca das regras e princípios de obri
gação. O traço-egoísmo dir.á que devemos cultivar :as qualida
des que mais favoreçam nosso bem-estar. O traço-utilitarismo 
insistirá em que devemos cultivar uma qualidade se, e somente 
se, a sua expressão através de nossas ações vier a assegurar 
um bem geral pelo menos tão grande quanto 0 possibilitado por 
qualquer qualidade alternativa. Essas teorias serão traço-teleo
lógicas, pois proporão que uma qualidade seja desenvolvida da 
maior quantidade possível de bem em relação ao mal para a 
própria pessoa, para a sociedade ou para o universo. Mas, 
como é natural imaginar, surgirá também o traço-deontologismo, 
em correlação com o normo-deontologismo. Aqui se susten-

1 Lesl ie Stephen ,  The Scie11ce o/ Ethics (Nova York : G. P. Putnam's Sons, 
1 882 ) ,  pp. 1 55 e 1 5 8 .  
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tará que certas qualidades são moralmente boas e devem ser 
cultivadas simplesmente como tais e não porque encerrem ou 
possam promover algum valor não-moral. 

As teorias referidas podem ser combinadas de várias ma
neiras . Defensores de teorias diferentes poderão concordar 
quanto à relação de qualidades a serem cultivadas, mas deverão 
divergir quanto às razões que os levem ao cultivo dessas quali
dades . Assim, um traço-egoísta e um traço-utilitarista poderão 
concordar que a coragem, a honestidade, o escrúpulo e assim 
por diante devem ser encorajados ; seus· argumentos, contudo, 
diferirão. Por outra parte, defensores do mesmo tipo de teoria 
poderão divergir quanto à relação de traços de caráter moral
mente desejáveis .  Um traço-utilitarista incluirá a humildade na 
relação que prepare ; o outro, não. Embora ambos argumentem 
a partir das mesmas razões; ou seja, a utilidade geral, eles con
cluirão diversamente porque discordaram acerca do fato básico 
de ser a humildade realmente útil. 

É desnecessário, a esta altura, examinar as várias teorias 
acerca dos critérios para determinar quais os traços de caráter 
moralmente bons, pois é claro que as observações gerais ante
riormente feitas a propósito das correspondentes teoria·s da obri
gação são aplicáveis ao ponto que ora nos ocupa. Discutindo 
as teorias relativas à obrigação, concluímos que . a mais satis
fatória era uma teoria deontológica mista, que adota como prin
cípios éticos básicos os da benevolência e da justiça distributiva 
( ou igualdade) . Em conseqüência, devemos concluir agora que 
a melhor teoria do valor moral é. a que defende o cultivo da., 
queles traços que tendam mais amplamente a expressar-se por 
meio de ações benevolentes ou justas. 

Entre esses traços, estarão, naturaimente, a benevolência 
e a justiça mesmas, agora consideradas como disposições . ou 
traços de caráter e não como princípios de dever prima facie. 
Em nossa opinião, com efeito, a benevolência e a justiça são 
as duas virtudes "cardeais". Por conjunto de virtudes cardeais, 
entendemos um conjunto de virtudes tais que : 1 )  não possam 
decorrer uma da outra e 2) sej a  possível demonstrar que _ todas 
as demais virtudes são espécies das cardeais ou delas podem ser 
derivadas. Platão e outros pensadores gregos entenderam que, 
neste sentido, havia quatro virtudes cardeais : sabedoria, coragem, 
temperança e justiça. Do cristianismo se diz que tradicional
mente prega a existência de sete virtudes cardeais : três virtudes 
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"teológicas" - fé, esperança e caridade ; e quatro virtudes "hu
manas" --:- prudência, fortaleza, temperança e justiça .  Era essa, 
em essência, a maneira de ver de São Tomás de Aquino ; Santo 
Agostinho, encarando as quatro últimas como formas do amor, 
só admitia como cardeais as três primeiras virtudes. Muitos 
moralistas, entretanto, e,  entre eles, . Schopenhauer, consideram 
como virtudes cardeais a benevolência e a justiça, e essa é tam
bém a nossa posição. Parece-me que todas as virtudes comuns 
( tais como o amor, a coragem, a temperança, a honestidade, 
a gratidão, a circunspecção ) ,  pelo menos na medida em que 
são virtudes morais, podem ser derivadas das duas virtudes car
deais e, portanto, são merecedoras de cultivo . Tentarei demons
trar que, não podendo ser derivadas da benevolência e da jus
tiça, as virtudes ou não são morais ( entendo, por exemplo, que 
a fé a esperança e a sabedoria são virtudes religiosas ou intelec
tuais, mas hão morais ) ou não merecem cultivo. 

Devemos assinalar, contudo, que, além das virtudes de 
primeira ordem, como a honestidade, a gratidão e a maioria 
daquelas que foram mencionadas, há certas outras virtudes que 
devem também ser cultivadas e que são, de · algum modo, mais 
àbstratas e gerais e podem ser chamadas virtudes de segunda 
ordem. O escrúpulo é uma dessas virtudes ; não se limita a 
certo setor da vida moral, como a gratidão ou a honestidade, 
mas é ·  uma virtude que abrange o conjunto da vida moral . A 
coragem moral ou coragem frente a questões de ordem moral 
é outra dessas virtudes de segunda ordem; pertence a todos os 
setores da vida moral. . Virtudes outras que se colocam a par 
das citadas são a integridade e a boa-vontade, entendendo boa
vontade no sentido kantiano de respeito à lei moral. À vista 
do que eu disse em capítulo anterior, devo realçar duas outras 
virtudes : a disposição de descobrir e de respeitar os fatos impor
tantes e a disposição de pensar claramente. Essas duas virtudes 
não se contêm nos limites da vida moral, mas, na medida em 
que se contêm, são moralmente desejáveis ou, mais do que isso, 
imperativas .  Talvez caiba ainda mencionar aqui outras quali
dades de segunda ordem, que melhor se chamariam capacidades 
do que virtudes, mas que cievem ser cultivadas para que a vida 
seja moral - a autonomia moral, a capacidade de tomar deci
sões morais e de, se necessário, rever os próprios princípios e 
a capacidade de penetrar, v1vidamente , em imaginação e senti
mento, as " vidas íntimas dos outros" .  Dentre essas qualidades 
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de segunda ordem, as duas primeiras já foram mencionadas 
ocasionalmente e voltarão a sê-lo, mas algo deve ser dito a 
propósito da terceira. 

Se nossa moralidade há de implicar mais do que simples 
conformismo a regras e princípios introjetados, se deve incluir 
e basear-se na compreensão do sentido de tais regras e princí
p ios e se, com toda a certeza, deve implicar sermos certo tipo 
de pessoa e não apenas fazermos certo tipo de coisas, devemos, 
então, de alguma forma, conseguir e desenvolver a capacidade 
de tomar conhecimento dos outros como pessoas e de repre
sentar imaginativamente, de forma viva e penetrada de compre
ensão, seus interesses e o resultado de nossas ações sobre suas 
vidas. Tal necessidade é particularmente acentuada por J osiah 
Royce e William James. Ambos salientam que habitualmente 
estamos ocupados e preocupados conosco mesmos, tendo cons
ciência . apenas externa da presença dos outros; vendo-os como 
se fossem coisas e sem atingir a percepção de seus mundos 
íntimos e particulares de experiência pessoal ; e ambos colocam 
ênfase na necessidade e possibilidade de "visão mais penetrante 
da intimidade" que supere "certa cegueira que temos em rela
ção aos seres humanos" e nos capacite a dar-nos conta da 
existência dos outros de uma forma completamente diferente, 
da forma como nos damos conta de nossa. própria existência. 

O que é, então, o seu próximo? É também um conjunto de 
estados, de experiências, pensamentos e desejos, tão real como 
você . . . seu próximo é tão real · e tão concreto como você. 
. . . Você acredita nisso? Sabe realmente o que isso q\ler 
dizer? Esse é o. ponto bãsico de toda a sua conduta pára com 
ele. 2 

Eis belas palavras de Royce, de sabor antigo. E eis, agora, 
palavras de James, com feição mais moderna : 

Essa visão mais penetrante que leva à intimidade daquilo de 
que, até então, só nos havíamos dado conta de maneira externa 
e morta, muitas vezes torna-se acessível a uma pessoa, de 
maneira súbita; e, quando tal se - dã; marca época em sua 
vida. 3 

2 The Rel/glous Aspect o/ Phl/osophy (Nova York : Harper . &  Row, Publishers, 
195 8 ) ,  edição Harper Torchbook, pp. 156-157 .  

3 On Some o/ Ll/e's Ideais (Nova York : Holt ,  Rineharl and Winston Inc. ,  
1 899 ) ,  p. 20. 
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Royce denomina "penetração moral" esse conhecimento 
mais · perfeito de nosso próximo, e James diz · que sua conse
qüência prática é "o muito conhecido respeito democrático pelo 
-caráter sagrado da individualidade" . É difícil perceber como, . 
sem tal conhecimento, possa manifestar-se uma disposição be
nevolente ( amorosa)  ou justa ( igualitária ) .  Para de novo citar 
James, 

Devemos todos conhecer-nos uns aos outros dessa maneira 
intensa, patética e importante.4 

A PROPÓSITO DO SER E DO FAZER : MORALIDADE DE 
QUALIDADES "VERSUS" MORALIDADE DE PRINCÍPIOS 

Podemos, a_gora, voltar ao problema proposto pela citação 
de Stephen. Ser ou fazer, essa é a questão. Devemos imaginar 
a moralidade, antes de tudo, como observância de certos princí
pios ou, antes de �udo, como cultivo de certas disposições e 
qualidades? Devemos escolher? Dificilmente se percebe corno 
a moralidade de princípios possa ter alcance, a não ser na 
hipótese de que se desenvolvam disposições para agir de acordo 
com .esses princípios, e a não ser assim toda motivação para 
agir com base neles deve ser urna espécie ad hoc, ou de caráter 
prudencial ou impulsivamente altruístico .  A moralidade dificil
mente basta a mera observância de regras, por mais espontânea 
e autoconsciente que seja,  a menos que não tenha interesse pelo 
espírito da lei e só se interesse por sua letra. Por outro lado, 
rião é possível conceber-se traços de caráter senão como dispo
sições e tendências para agir  de forinas determinadas em deter
minadas circunstâncias. Odiar implica estar disposto a matar ou 
ferir ;  ser justo implica tender, quando a ocasião surja ,  a praticar 
atos justos ( atos conforme ao princípio de justiça ) .  Repitamos, 
pois, que é difícil perceber como saberemos que traços estimu
lar' ou inculcar, se não aderirmos a ·  princípios, por exemplo, ao 
princípio de utilidade ou aos da benevolência e da justiça. 

Proponho, por isso · mesmo, que tenhamos a moralidade 
de princípios e a moralidade de traços de caráter, ou o ser e 
o fazer, não como tipos rivais de moralidade, entre os quais 
importe escolher, mas como aspectos complementares de uma 

4 lbid, p. 5 1 .  
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umca moralidade. Nesses termos, para cada princ1p10 haverá 
um traço moralmente bom, freqüentemente recebendo � mesmo 
nome e consistindo numa disposição ou tendência para agir de 
acordo com - aquele princípio ;  e, . para cada traço moralmente 
bom, haverá um princípio definidor da espécie de ação por 
meio da qii'al ele se expresse. Parodiando uma frase famosa de 
Kant : princípios sem traços de caráter são impotentes ; traços de 
caráter sem pfincípios são cegos. . 

Ainda que adotemos essa concepção bifocal de moralidade, 
para a qual ·-os princípios são básicos, poderemos continuar con
cordando com que a moralidade constitua um prêmio para o ser 
honesto, escrupuloso e assim por diante. Se suas sanções ou 
fontes de motivação não podem ser inteiramente externas (por 
exemplo, à ántecipação de ser elogiado, culpado, recompensado 
ou punido ) rtem aleatórias (por exemplo, um amor aos outros 
de base puq1mente instintiva ) ,  se ela deve contar com adequadas 
"sanções internas", na terminologia de Mill, então a moralidade 
deve favorec�r o desenvolvimento das disposições e hábitos que 
foram mencionados. Dificilmente poderia a moralidade conten
tar-se com simples conformidade a seus princípios, ainda que 
nos pudesse ,proporcionar princípios definitivos . de dever efetivo. 
Com efeito, . essa conformidade pode ser inteiramente determi
nada por considerações extrínsecas ou não-morais e estaria à 
mercê dessas considerações. Não se poderia contar com ela num 
momento <;l.e transe. Além disso como dela não podemos esperar 
princípios definitivos de dever efetivo, mas . apenas princípios de 
dever primâfacie, essa moralidade não poderia contentar-se com 
a letra de sua lei, mas deveria encorajar em nós as disposições 
que nos_ sust�rão em horas decisivas, quando estejamos esco
lhendo entre princípios conflitantes de dever prima facie ou ten
tando rever as regras de dever efetivo que observamos. 

Há outra razão por que devemos cultivar em nós próprios 
e nos outros certos traços de caráter e por que devemos se'r 
pessoas de certo tipo. Embora a moralidade se preocupe com 
que ajamos de certo modo, não poderia adotar a difícil orienta
ção de insistir em que ajamos precisamente daquele modo, ainda 
que aqueles caminhos pudessem ser claramente definidos. Não 
podemos louvar ou condenar e aplicar sanções a um agente pela 
simples razão de ter ele, ou não, agido conforme certos princí
pios. Não seria justo . Sem culpa sua, pode não lhe ter sido 
dado conhecer todos os fatos relevantes. Pode ele não ter per
cebido claramente a ação que os princípios de moralidade dele 
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exigiam na situação dada - suponhamos ainda que sem culpa 
sua - e ele pode ter-se enganado honestamente acerca do que 
era seu dever . Fazer o que deveria ter feito poderia acarretar 
intolerável sacrifício para · ele. Poderá ter sido simplesmente 
incapaz de agir daquela maneira. A moralidade deve, portanto, 
levar em conta vários tipos de escusas e de circunstâncias l ibera
tórias. A não ser em determinados casos críticos, tudo o que 
ela pode exigir é que desenvolvamos e ponhamos em prática 
disposições estabelecidas, que conduzam a descobrir o que é 
certo e a praticá-lo, se possível. Em tal sentido, uma pessoa 
deve "ser isto" e não necessita "fazer isto". Mas deve-se lem
brar que "ser" implica pelo menos a ten tativa de "fazer" .  O 
ser sem o fazer, como à fé sem as obras, é algo morto . 

IDEAIS MORAIS 

Esse é o ponto adequado para novamente falarmos dos 
ideais, que estão entre aquilo que denominamos ingredientes da 
moralidade. Pode-se, talvez, identificar os ideais morais aos .  
princípios morais, mas, falando mais propriamente, os ideais 
morais são antes formas de ser do que de fazer. Ter um ideal 
moral é desejar ser uma pessoa de certa espécie, é desejar ter 
estes traços de caráter e não aqueles , como, por exemplo, com · 
coragem moral ou integridade perfeita. Daí a razão por que a 
lembrança de pessoas exemplares ,  como Sócrates e Jesus , é tão 
importante para a educação moral e para o autodesenvolvimento 
e esse é um dos motivos para que se escrevam biografias ou 
romances e narrações épicas, onde se retratem tipos de perso
nalidade moral, mesmo que não sejam todos eles santos ou 
heróis .  Em geral, entretanto ,  esses ideais morais de personali
dade estendem-se para além do que pode ser exigido ou enca
rado como obrigatório ; são coisas antes para serem louvadas 
do que para· serem exigidas , a menos que alguém as exija de si 
·mesmo.  Deve-se lembrar também que nem todos os ideais pes
soais são de caráter moral . Aquiles, Hércules, Napoleão, Prince 
Charming, podem, todos eles, ser tomados como ideais, mas o 
ideal que representam não é de caráter moral, embora não seja  
também de caráter imoral. Há todas as  razões para que se per
sigam tanto ideais morais corno ideais não-morais, mas não há · 
porque confundi-los . 
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DUAS INDAGAÇÕES 

Podemos, agora, enfrentar a questão, que algumas vezes 
se propõe, de saber se uma ação deve · ser considerada correta 
ou errônea em função de seus resultados, do princípio que exem
plifica ou do fato de ser moralmente bom ou mau o motivo, a 
intenção ou o traço de caráter que esteja em causa. A resposta, 
implícita no que ficou registrado nos capítulos 2 e 3, é que uma 
açãq deve ser considerada correta ou incorretâ em função de 
. um princípio ou conjunto de princípios. Se afirmarmos que ela 
é correta · ou incorreta em razão de seus efeitos, isso equivalerá 
a dizer que é correta ou incorreta em função do princípio de 
utilidade óu de algum outro princípio teleológico. Mas de um 
ato se pode dizer também que seja bom ou mau, louvável ou 
condenável, nobre ou desprezível e assim por diante e, nessa 
hipótese, a qualidade moral que a de se atribua dependerá do 
motivo, intenção ou disposição com que o agente o pratique. 

Outro problema que algumas vezes se levanta é saber se 
uma disposição, motivo ou intenção póde ser moralmente bom, 
no caso de não corresponder ele ou, pelo menos, incluir desejo 
ou vontade de fazer o que é correto porque é correto. Pode 
ser moralmente boa uma ação que não se deve inteiramente 
ou, pelo menos, parcialmente ao desejo ou vontade de fazer o 
que é certo porque é certo ( isto é, em . atendimento ao senso 
do dever ) ?  A essa perguntá Kant deu resposta negativa ao 
extremo. Para ele, a benevolência ou gratidão que não inclui 
a vontade de agir de acordo com o que é correto porque é 
correto não contém boµdade moral e a ação que não é praticada 
a partir de um senso de dever não é moralmente boa nem vir
tuosa, embora possa continuar sendo correta no sentido de ser 
praticada com base em máxima que se poderia desejar ver 
transformada em lei universal. Pode-se admirar esse purismo 
ético, mas a doutrina parece desnecessariamente exigente. Mes
mo no caso de concordarmos que não é moralmente boa uma 
ação que não seja praticada, ao menos parcialmente, a partir 
do senso do dever ou do desejo de fazer o que é correto, ainda 
assim será difícil aceitar que só sejam moralmente boas ou 
virtuosas aquelas disposições ou motivações que incluam a von
tade de fazer o que é correto porque é correto. Mais plausível 
é distinguir entre duas espécies de disposições ou traços de 
caráter moralmente bons . Há, em primeiro lugar, os que se 
denominam virtudes morais e que realmente incluem a vontade 
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d e  praticar o que é correto; e há, por outro lado, os que, à se
melhança da bondade ou gratidão naturais, embora sendo não
morais, ainda assim são suportes de moralidade, pois que nos 
dispõem a praticar atos reclamados pela moralidade e mesmo 
a praticar ações devotadas, como no caso do amor materno, que 
estão ·muito para além do que o dever pode exigir. 

RESPONSABILIDADE MORAL 

Vários outros problemas e questões deveriam ser exami
nados a esta altura, mas só nos poderemos preocupar com um 
deles - o da responsabilidade moral. Em um dos tipos admi
tidos de juízo moral, o que fazemos é atribuir responsabilidade 
moral a certos agentes. Há pelo menos três espécies de casos 
em que assim agimos. 1 ) Por vezes dizemos, recomendando X, 
que ele é responsável ou que é uma pessoa responsável, pre
tendendo dizer alguma coisa moralmente favorável a seu caráter. 
2 )  Dizemos também, quando Y é uma ação passada ou um 
crime, que X era e é responsável por eles . 3 )  Dizemos, final
mente, que X é responsável por Y mesmo quando Y é algo 
ainda por fazer, pretendendo significar que X terá a responsa
bilidade de fazê-lo. 

Dizer que X é responsável no primeiro sentido é aproxi
madamente equivalente a dizer que se pode confiar em que X 
assumirá as responsabilidades que lhe toquem no terceiro senti
do; responsabilidade dessa espécie é outro daqueles traços de 
segunda ordem que devemos procurar cultivar. Dizer que X 
tem certas responsabilidades da terceira espécie equivale sim
plesmente a dizer que ele tem obrigações, seja por causa de 
funções que desempenha, seja por causa de compromissos que 
assumiu e, conseqüentemente, trata-se de puro juízo normativo 
de obrigação. O problema novo de maior interesse surge em 
conexão com a imputação de responsabilidade da segunda espé
cie. Em que condições é correto. ou certo julgar ou dizer que 
X foi responsável por Y? 

Dizer que X foi responsável por Y parece, à primeira vista, 
ser um juízo causal e não moral ; e poderia haver inclinação a 
dizer que "X foi responsável por Y" significando simplesmente 
a dizer que "X causou Y", talvez com o esclarecimento de que 
assim agiu voluntariamente, intencionalmente etc .  Mas dizer 
que X é responsável por· Y não equivale meramente a produzir 
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um enunciado causal de tipo específico. Nem é a simples afir
mativa de que X foi capaz de (hábil para) fazer Y, tal como 
sugere a terminação "ável", de responsável. Sufixos como "ável" 
nem sempre indicam capacidade. Podem ter significado nor
mativo. Os críticos de Mill têm-se levantado, freqüentemente, 
contra seu argumento segundo o qual a maneira de provar que 
algo é desejável é mostrar que é desejado, assim como a ma
neira de provar que algo é audível é provar que é ouvido. Acen
tuam eles, com toda a razão, que "desejável" não significa "pode 
ser desejado", como "audível" significa "p·ode ser ouvido" ; 
significa, antes, algo como "bom" ou "deve ser desejado". Ana
logamente, dizer que X foi responsável por Y equivale, parece
me, a dizer algo como "Seria correto afirmar que X foi respon
sável por Y e culpá-lo ou puni-lo de alguma forma". Ou, talvez, 
dizer que X foi responsável por Y equivalerá, em certas condi
ções, ao simples ato de considerá-lo responsável. No primeiro 
caso, tratar-se-á de um juízo normativo ; no último, será uma 
espécie de ato, como o de atribuir uma tarefa. Em caso algum 
surgirá um enunciado causal, nem mesmo de tipo específico. 
Mas, em ambos os casos, poderemos indagar em que condições 
será correto imputar responsabilidade a X. 

Parece claro, de imediato, que - uma das condições neces
rárias é a de que X foi capaz de (hábil para ) praticar a ação 
e outra das condições é a de q�e ele, efetivamente, a praticou 
( isto é, causou-a voluntariamente, intencionalmente etc. ) .  Tais 
são as condições para ele ser responsável ou ser considerado 
responsável. Serão suficientes essas condições? 

Aristóteles sustentou, em verdade, que um indivíduo é 
responsável por seu ato se e somente se : 1 )  a causa é interna, 
isto é, o agente não é compelido a agir por alguém ou por algo 
externo a ele e 2 )  seu ato não é conseqüência de uma ignorân
cia que ele, por escolha própria, tenha deixado de afastar. En
tão e somente nessa hipótese pode o ato ser considerado "vo
luntário" . Essas duas condições colocam-se, claramente, entre 
aquelas que se fazem necessárias para que se possa falar em 
responsabilidade ; podemos, de fato, entender que se inchi,em 
na segunda das condições acima apontadas. Haverá alguma 
outra? G. E. Moore, P. H. Nowell-Smith e outros têm afirmado 
que um homem não é responsável por uma ação, a inenos que 
lhe fosse dado agir diferentemente no caso de haver decidido 
agir· diferentemente ou no caso de terem sido diferentes seu ca
ráter e seus desejos. Essa opinião é, sem dúvida, correta; em 
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verdade , ela é ,  em essência, uma reformulação da posição de 
Aristóteles .  Mas é compatível com o determinismo, pois apenas 
insiste em que as causas de uma ação devem ser íntimas e não 
em que as causas não existam. No que a tal doutrina interessa, 
a escolha pode ser determinada pelas crenças, caráter ou desejos 
de um homem ( crenças, caráter e desejos que, · por sua vez, 
podem estar determinados por causas prévias ) e, não obstante , 
esse homem continua a ser livre e responsável. 

Muitos filósofos e teólogos têm opinado, entretanto, no 
sentido de que essa posição não é satisfatória e vêm susten
tando que um homem não é responsável pela ação que pratica, 
a menos que lhe fosse dado não apenas agir diferentemente no 
caso de haver decidido agir diferentemente, mas também ter 
podido decidir diferentemente .  E sustentam, ainda, que ele só 
teria podido decidir diferentemente se a decisão não fosse mero 
resultado de causas prévias tais como suas crenças, caráter, 
desejos, hereditariedade e ambiente . Em outras palavras, afir
mam que a responsabilidade moral é incompatível com o deter
minismo, tal como usualmente entendido, · e que a "liberdade 
de tipo contracausal" ·está entre as condições de responsabilidade 
mciral. Tal era a posição de Kant, recentemente defendida com 
ardor por C. A .  Campbell, de quem tomei, por empréstimo, as 
palavras há pouco citadas . 

De outra parte, alguns deterministas têm afirmado não 
somente que o determinismo é compatível com a responsabili
dade moral, mas que a responsabilidade moral pressupõe o de
terminismo e que, de fato, o indeterminismo é que é incompa
tível com a moralidade. 

VONTADE LIVRE E RESPONSABILIDADE 

Dessa maneira coloca-se, na Ética, o problema da vontade 
livre e do determinismo. Entendemos por determinismo a dou
trina segundo a qual todos os acontecimentos , inclusive as esco
lhas e volições humanas, são causados por outros acontecimentos 
e ocorrem como efeito ou resultado desses outros. O indeter
minismo contesta essa maneira de ver e sustenta que alguns 
acontecimentos , entre os quais as escolhas e volições humanas, 
ocorrem sem qualquer causa ou explicação. Parte do problema 
consiste em investigar se qualquer dessas duas posições é ver
dadeira ;  esse problema, entretanto, diz respeito à metafísica e. 
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deverá ser examinado no volume que se dedique ao assunto. 
Só poderemos considerar, brevemente, o outro aspecto do pro
blema, qual seja o de indagar se o determinismo e o indetermi� 
nismo são incompatíveis com a responsabilidade moral. A ques� 
tão não é saber se o fato de  X ser livre ao praticar Y é condição 
de o ato ser correto, errôneo ou obrigatório.  Quando alguém 
está buscando decidir o que deve fazer, ele se preocupa como 
verificar se é ou não é livre. O problema está em saber se X 
ser responsável por Y pressupõe ( e, se pressupõe, em que sen
tido)  ter X sido livre aci praticar Y. Nessa hipótese entretanto, 
de acordo com o que há pouco se disse a propósito da segunda 
maneira de  empregar o termo "responsabilidade", o que esta
remos fazendo, realmente, é indagar se é correto considerar X 
responsável por Y, louvá-lo ou reprová-lo e possivelmente re
compensá-lo ou puni-lo no caso de ser verdadeiro o determi
nismo ou de ser verdadeiro o indeterminismo. Estaremos 
colocando um problema de Ética normativa e não, como habi
tualmente se  julga, um problema de Lógica ou de Meta-Ética.  
A pergunta "É a responsabilidade moral compatível com o de
terminismo. (ou com o indeterminismo ) ?" não pretende ver 
esclarecido se  o determinismo ( ou indeterminismo ) é logica
mente compatível com a responsabilidade, a imputação etc . ,  mas 
pretende que se esclareça se é moralmente compatível com essas 
questões. A pergunta quer ver esclarecida a questão da exis
tência de uma justificativa moral para imputar responsabilidade, 
condenar, etc., no caso de admitirmos o determinismo ( ou o 
indeterminismo ) como verdadeiro. 

Ora, conquanto os filósofos divirjam a esse propósito, o 
imputar responsabilidade, o culpar, o punir e coisas semelhan
tes são suscetíveis de ser encarados como atos que podemos, ou 
não, praticar. Dizemos, por exemplo, "Foi errado o que você 
fez, mas n�o o culpo".  Mas, se de atos se trata, então a res
posta ao problema de saber se é correto praticá-los, no caso 
de ser verdadeiro o determinismo ou ser verdadeiro o indeter
minismo, depende da teoria geral normativa da obrigação que 
se adote, ou seja,  da resposta que se dê ao problema levantado 
nos capítulos 2 e 3. Assim, os deterministas que sustentam ser 
o determinismo compatível com a responsabilidade moral ao 
buscarem demonstrar sua posição geralmente admitem como 
pressuposto uma teoria teleológica da obrigação, comumente 
uma teoria utilitarista. Afirmam que considerar responsáveis 
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as pessoas, louvá-las, puni-las e assim por diante será correto 
se, e somente se, assim agir corresponder a assegurar a maior 
predominância possível do bem sobre o mal . Em outras pala
vras, os atos de imputar responsabilidade, louvar e punir justi
ficam-se, como todas as outras ações, pelos resultados e não 
por qualquer coisa que se coloque no passado. Se é correto 
esse modo de ver, imputar responsabilidâde, louvar e punir 
podem justificar-se mesmo no caso de ser verdadeiro o deter
minismo ( alguns acrescentariam - só no caso de o determi
nismo ser verdadeiro ) ,  pois não importará que o agente a quem 
se culpa não seja livre em sentido contracausa l .  Tudo que 
importa é saber se louvá-lo ou culpá-lo produzirá ou não certos 
resultados .  

Deontologistas foram, por vezes, deterministas ou, pelo 
menos, sustentaram ser a responsabilidade moral compatível 
coin o determinismo; exemplo de deontologista desse tipo é 
Ross. Muitos deontologistas, entretanto, negam que a morali
dade seja compatível com o determinismo. Negam que o impu
tar responsabilidade, louvar, culpar e punir possam ser consi
derados corretos ou incorretos na dependência exclusiva dos 
resultados e insistem em que é importante saber se o agente 
era contracasualmente livre ou não . E, se não o era, é errado 
loUvá-lo ou puni-lo ou mesmo considerá-lo responsável, enquan
to, se ele era contracasualmente livre, é correto não somente 
considerá-lo responsável, mas louvá-lo ou recriminá-lo ou, de 
uma forma qualquer, puni-lo ou recompensá-lo. Pode mesmo 
ser compulsório agir dessa maneira. Em resumo, e de um ponto 
de vista que só os deontologistas podem adotar, eles tomam 
uma posição antes retributivista do que conseqüencialista em 
relação à justificação de atos como os de louvar, condenar e 
punir e inferem não ser o determinismo . compatível com a mo
ralidade e suas sanções. 

· A maneira de nos colocarmos ante a questão da influência 
do determinismo e do indeterminismo sobre a Ética depende, 
portanto, da maneira como nos pareça que devam ser moral
mente justificados atos como o de louvar, condenar e considerar 
responsável, e isso, por sua vez, depende dos princípios básicos 
que se  adote a propósito do que é certo e errado . Já deixei 
sugerido que a mais adequada teoria normativa da obrigação é 
uma teoria deontológica mista, na qual os princípios básicos 
são os da benevolência e da igualdade de tratamento ( justiça 
distributiva ) .  Tal teoria é compatível com uma visão retributi-
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vista da responsabil idade e do mérito, embora essa visão venha 
a exigir o acrésc imo de um terceiro princípio para o fim de 
estabelecer que é, pelo menos, prima facie correto ou obriga
tório, como tal, aplicar sanções aos que procederam mal e louvar 
ou recompensar certos tipos de boa ação. Mas, como Sócrates 
e muitos outros, julgo inaceitável essa teoria retributivista do 
castigo e de outras sanções ( ou justiça retributiva) .  Castigos e 
outras sanções devem ser, penso eu. justificados por seus efeitos · 
educativos, transformadores de hábitos, preventivos ou estimu
ladores . - E tal maneira de ver é compatível com a forma de 
deontologi smo anteriormente proposta. Com efeito, segundo 
nossa teoria e segundo as teorias teleológicas, é possível susten
tar que o considerar as pessoas responsáveis e aplicar-lhes san
ções não corresponde a uma retribuição, mas a educação, refor
ma, prevenção e . estímulo. Só importa acrescentar ao defendido 
pelos util i taristas que imputar responsabilidade e aplicar sanções 
concorre para promover tanto a igualdade como o bem-estar. 

Contudo, se adotarmos essa posição conseqüencialista -, 
acerca da justificação de sanções e atribuição de responsabili
dade, poderemos ir além, para sustentar, como o fazem os teleo;. 

logistas, que aqueles atos podem justificar-se, ainda que não 
exista o que se chama liberdade contracausal. Para justificá-los 
é necessário apenas que eles encerrem força e tendência para 
produzir os desejados efeitos sobre a futura conduta das pessoas. 
Em resumo, também de acordo com nossa teoria poderemos 
concluir que o determinismo é compatível com a responsabili
dade moral, sentido em que se tem manifestado a maioria dos 
modernos filósofos morais da língua inglesa. 

Se, porém, aceitarmos essa maneira de justificar o uso das 
atribuições de responsabilidade e das sanções morais, deveremos 
admitir dois pressupostos. 1 )  Deveremos presumir que, nor
malmente, as pessoas são livres para fazer o que decidem. Seria 
inútil tentar influenciar-lhes o comportamento, segundo as for
mas que são características da moralidade ( convém lembrar que 
a ameaça de castigo é mais um instrumento legal do que um 
instrumento moral, exceto sob o aspecto de atribuir culpa e 
aspectos semelhantes ) se as pessoas, por natureza, fossem como 
formigas, . abelhas ou macacos, se todas elas tivessem tido o 
cérebro completamente "lavado", se estivessem sujeitas sempre 
a impulsos neuróticos e psicóticos ou se estivessem constante
mente sob cruéis ameaças de um governante totalitário da pior 
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espécie. Em condições como essas, não se poderia esperar que 
sanções morais de caráter interno ou externo tivessem os efeitos 
desejados . 2 )  Deveremos presumir, ainda, que as decisões e 
ações de uma pessoa prendem-se, normalmente, a razões e sã_o 
razoavelmente predizíveis , não correspondendo ao resultado de 
movimentos totalmente aleatórios como os atribuídos aos átomos 
pelos epicuristas ou como os atribuídos a partículas subatômicas 
por alguns indeterministas que recorrem à Física moderna para 
ver confirmada a doutrina que admitem. De outra forma, repita
mos, deveríamos encarar como inútil, de modo geral, a tentativa 
de influenciar pessoas por meio dos métodos que integram a 
instituição moral da vida - considerando-as responsáveis, con
denando-as ou louvando-as, inculcando-lhes o sentido do dever, 
dando-lhes exemplos, argumentando com elas e assim por diante. 

A segunda presunção é claramente compatível com o de
terminismo. A primeira coloca um problema ; um determinista 
pode, porém, admitir perfeitamente que somos freqüentemente, 
ou mesmo normalmente, livres para fazer o que decidimos, pelo 
menos quando vivemos numa sociedade que permita .essa liber
dade. Dito de outra forma, o determinista pode coerentemente 
sustentar que somos ou pelo menos podemos ser livres para 
agir e para escolher de acordo com nossos desejos, crenças e 
caráter. Tudo o que lhe cabe é insistir em que nossas crenças, 
desejos e traços de caráter têm causas. 

Não obstante, sustenta-se, freqüentes vezes, que a segunda 
presunção é incompatível com o indeterminismo, e que a insti
tuição moral da vida é, portanto, inconcebível sem o determi
nismo. Essa afirmativa não convence de todo. 1 )  Mesmo que 
algum indeterminismo se manifeste na esfera humana, ainda po
derá ocorrer que existam regularidades estatísticas no compor
tamento humano, de tal sorte que nossas ações sejam, até certo 
ponto, predizíveis e influenciáveis por coisas tais como as san
ções morais . Devo confessar, entretanto, minha sensação de que 
o indeterminismo torna as coisas demasiado "aleatórias " ;  parece 
pretender que existe um elemento de puro azar em nossas de
cisões e isso é dificilmente compatível com o sermos livres para 
agir como decidimos. 2 )  Pode haver uma terceira alternativa ,  
além do determinismo e do indeterminismo. Alguns dos que 
julgam que a moralidade pressupõe a l iberdade contracausal 
rejeitam ambas aquelas teorias, como se dá, por exemplo, com 
Kant e Campbell . Negam eles que nossas decisões sej am sem
pre causadas por acontecimentos prév ios , segundo le i s  na tu ra i s ,  
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e negam também que sejam questão de puro azar. Falam, em 
vez disso, num tipo diferente de causaç�o ; sustentam que um 
eu ou pessoa é um agente muito peculiar, 'capaz de um tipo de 
"autodeterminação" que não é função de causas prévias e tam
bém não é questão de puro azar, mas de escolha, intenção e 
propósito . Essa posição permite a aceitação de ambos os pres
supostos acima e, ao mesmo tempo, a rejeição do determinismo. 

Assim, é possível admitir as duas presunções que se fazem 
necessárias para fundar a responsabilidade moral e não ser um 
determinista. Não obstante e pela razão indicada, · duvido de 
que o indeterminismo possa ser encarado: como inteiramente sa
tisfatório. Relativamente à teoria da autodeterminação, o deter
minismo não conseguiu apresentar-se ainda, tanto quanto eu 
saiba, de maneira clara e adequada, e um exame do problema 
envolveria questões metafísicas para além do escopo d�ste livro .  
Por esse motivo, mais acertado nos parece buscar defonder a 
posição segundo a qual o determinismo é compatível com a res
ponsabilidade moral e decidi assim proceder, embora, ao fazê-lo, 
eu não pretenda deixar implícito que tenho o determinismo por 
verdadeiro.  · 

Há, naturalmente, outra alternativa. Consiste em sustentar, 
primeiramente, que o determinismo é verdadeiro e,  em seguida, 
que ele é incompatível com a responsabilidade moral e ,  possivel
mente, com todo o quadro da moralidade. Dessa posição apro
ximaram-se, recentemente, Paul Edwards · e John Hospers, em 
seus ensaios editados no livro de Sidney Hook intitulado Deter
minism and Freedom in the Age of Modem Science, e aproxi
maram-J,e também alguns intérpretes da Psicanálise. Quem adote 
essa posição deve�á, entretanto, estar preparado para propor 
completa reconstrução da instituição moral da vida ou para 
propor que ela seja  completamente abandonada e substituída 
p or algo inteiramente diverso. Drástica proposta dessa ordem 
poderá vir a revelar-se correta, mas até que suas duas premissas 
hajam sido estabelecidas de · maneira mais concludente, parece 
melhor manter a posição âqui por nós assumida. 

Importa assinalar, em relação ao assunto, que o determi
nismo não implica o fatalismo, posição segundo a qual tudo 
quanto fazemos está sob controle de algo independente de nossas 
decisões e desejos .  Freqüentemente, os que se opõem ao_ deter
minismo presumem que ele implique o fatalismo e assim tam
bém pensam, por vezes, seus próprios defensores, como nos 
seguintes versos : 
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Houve um jovem que disse: "A zar! 
Aborrece-me pensar 
Que estou predestinado a caminhar 
Por linhas já traçadas, onde 
Me sinto menos ônibus que bonde" . 

9 1  

Como vimos, entretanto, um determinista poderia conceder 
que normalmente somos livres de agir em conformidade com 
nossas decisões, de acordo com nossas crenças, desejos e caráter. 
Assim, embora possa ser fatalista, não está necessariamente 
obrigado a sê-lo. Poderá m-µito coerentemente enxergar os ho
mens antes como ônibus dó que como bondes e ver neles antes 
motoristas do que ônibus. O fatalismo põe-se como incompatível 
com a responsabilidade moral, mas isso não demonstra que o 
determinismo o seja .  

Dentro de nossa posição, é básico assinalar que, em qual
quer sociedade onde se disponha de liberdade social suficiente 
para poder falar em moralidade, os seres humanos normais são 
ou, pelos menos, podem ser livres para, no sentido indicado, agir 
como decidirem; importa assinalar também que dispor dessa 
espécie de liberdade é o suficiente para os propósitos da mora
lidade, não se exigindo a liberdade contracausal. Em verdade, 
se for possível demonstrar que é falsa qualquer dessas proposi
ções, será vão afirmar que a moralidade tal como a temos 
conhecido ao longo da História é compatível com um deter
minismo não-fatalist�. Podemos, entretanto, considerar . sufi
cientemente plausível a primeira proposição face a nossos atuais 
propósitos .  Uma única dúvida séria poderia manifestar-se, ligada 
ao trabalho dos psicanalistas, mas, se os entendo, até eles admi
tem que possamos ser livres no sentido indicado, pelo menos 
�pós termos sido psicanalisados com êxito. Há maior dificul
dade para nos sentirmos seguros acerca da segunda proposição 
e grande parte da discussão gira em torno dela.  Não me parece, 
contudo, haja sido demonstrado que a moralidade exija sermos· 
livres em sentido contracausal, além de sermos livres no sentido 
comum de sermos livres de agir de acordo com nossas decisões, 
livres para fazer Y, se assim decidimos, e livres para nãç, fazei Y, 
se decidimos de maneira diversa . .  Que este último seja. o signi
ficado comum da palavra "livre" é demonstrado pelo fato de 
que, ao perguntarmos a alguém - fora da esfera de uma discus
são filosófica - se ele é livre ou praticou livremente algum ato, 
ele não procura averiguar se suas decisões foram não-causadas , 
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mas busca verificar apenas s-e nada o coagiu ou se suas ações 
foram a expressão de seus próprios desejos e caráter, à luz 
das suas próprias crenças. Tanto quanto me é dado perceber, 
tenho por moralmente justificável considerar as pessoas respon
sáveis e louvá-las e reprová-las na medida em que agem livre
mente no sentido indicado, contanto, naturalmente , que nesse 
procedimento observemos os princípios da benevolência e da 
justiça. 

A propósito deste assunto, como aliás, a propósito da 
II1aioria dos assuntos que integr_am nossa matéria, devemos pre
caver-nos contra o dogmatismo. Diz Milton que·, após expulsos 
dos céus, alguns demônios 

meditaram profundamente 
A cerca da Providência, da Presciência, da Vontade e do Destino, 
Do Destino fatal, da vontade livre, da presciência absoluta 
E a nada chegaram, perdidos em labirintos vazios. 

O problema que enfrentavam complicava-se, em razão de 
certas questões teológicas que não mencionamos, mas é sempre 
possível que estejamos tão perdidos quanto eles. Possível, mas 
não necessariamente assim ocorre - pois, se a terra goza · de 
alguma vantagem em relação ao inferno, essa vantagem pode 
corresponder ao fato de ainda nos estar aberta a esperança de 
chegar a "alguma coisa" . 
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O VALOR INTRÍNSECO E A VIDA PERFEITA 

OBSERVAÇÕES PRELIMINARES 

Francis Bacon iniciou Of the Colours of Good and Evil com 
a seguinte sentença : "Em matérias deliberativas, o importante 
é saber o que é o bem e o que é o mal e qual o maior bem e 
qual o menor: mal". Se entendermos que "mal" e "bem" são 
aqui empregados em sentido não-moral, podemos recorrer à sen
tença para apresentar o assunto deste capítulo .  Até o momento, 
as questões normativas por nós examinadas foram estritamente 
éticas ou morais : o que é moralmente correto, _incorreto oú obri
gatório ; o que é moralmente bom ou mau ; quando somos mo-

. ralmente responsáveis? Enfrentaremos agora outra espécie de 
problema normativo que, não sendo de ordem ética ou m oral, 
é de · importância para a ética e para o moralidade, tal como 
vimos no capítulo 3. A questão nova, que também só podere
mos buscar responder em termos gerais, é suscetível de ver-se 
colocada de variadas maneiras : o que é, na vida, desejável, 
bom ou compensador? Qual é a vida perfeita, entendida como 
distinta da vida moralmente boa? Que valores devemos per
seguir? 

Esse problema e a teoria normativa do valor não-moral, 
que busca solucioná-lo, são de importância para a Filosofia Moral 
porque - e já assinalamos o ponto - não podemos ou não 
devemos determinar o que é moralmente correto ou incorreto 
sem indagar se o que faremos ou nos propomos fazér terá re
sultados bons ou maus, a inda que seja impossível responder a 
essa indagação em simples tt:rmos de proporção entre a quan
tidade de bem e de mal produzidos. De outra forma, estaríamos 
fora do campo da Filosofia Moral. Contudo, ainda que aquele 
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problema e aquela indagação não pertencessem à esfera da Fi
losofia Moral, continuariam a revestir-se de importância para a 
filosofia geral da vida. De fato, mesmo que a pessoa seja um 
prudencialista puro, suas "matérias deliberativas" girarão em 
turno de saber "o que é o bem e o que é o mal e qual o maior 
bem e qual o menor mal" . 

As apreciações não-morais ou juízos . de valor podem ser 
particulares, como "É um bom carro", "Não foi um bom con
certo" ou "É bom vê-lo" ou gerais, como "O conhecimento é 
um bein",  "Nem tudo o que brilha é ouro" ou "É bom para 
mim aproximar-me de Deus" .  Implicitamente, entretanto, um 
juízo de valor particular é sempre geral ; quando alguéni diz que 
X é bom deve estar preparado para afirmar que é boa qualquer 
coisa idêntica e boa no mesmo grau. Deve também estar pre
parado para oferecer razões e isso só pode ser feito à luz de 
juízos de valor mais gerais acerca do que é bom ou, pelo 
menos é, prima facie, bom. Se a alguém perguntam, por exemplo, 
por que o concerto foi bom, esse alguém deve dizer algo como : 
"Porque foi profundamente comovente", onde se implica que o 
ser profundamente comovente é uma característica abonadora, 
pelo menos do ponto de vista estético. · Com efeito, todas as 
apreciações que mereçam tal nome são feitas, ao menos implici
tamente, com referência a algum padrão ou é\- algum conjunto 
de juízos ger.ais acerca do que torna bom ou é, prima facie, bom. 
Não correspondem a simples expressão do desejo ou da emoção, 
embora possam decorrer de uma emoção ou de um desejo. A 
esse propósito, dir-se-á mais no próximo -capítulo. Neste ca
pítulo, buscaremos o padrão ou os juízos gerais onde encontrar 
apoio para nossas apreciações . 

Ü "BOM" E SEUS VÁRIOS SENTIDOS 

Será conveniente orientarmos o exame do assunto em termos 
de indagação do que é bom, deixando en tendido que afirma
ções semelhantes podem ser feitas acerca do que é mau desejável 
e assim por diante. O termo "bom" tem usos algo diferentes, 
entre os quais importa não fazer confusão. É um substantivo 
em sentenças como "O bom é prazer" e . "O bom a quem o 
merece", mas há duas formas de dar-lhe o papel de adjetivo, 
ilus tradas por sentenças como "um bom concerto" e "O conhe-
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cimento é bom" . Devemos acautelar-nos para não confundir 
"o bom" ou " as coisas que são boas" com a propriedade de 
ser bom. Os vocábulos "valor" e "valores" confundem, em 
parte, porque, da forma como são comumente usados, escondem 
essa distinção entre ser bom e ser considerado bom. 
. Entretanto, como "o bom" é equivalente "àquilo a que se 
aplica o adjetivo bom", podemos fazer nossa indagação girar em 
torno do adjetivo. O Oxford English Dictionary diz entre outras 
coisas, que é "bom" 

O mais geral adjetivo de louvor, implicando a existência em 
alto grau ou, pelo menos, satisfatório, de qualidades caracte
rísticas que são admiráveis em si mesmas ou úteis para algum 
propósito. 

Essas linhas mostram que considerar algo bom não equi
vale exatamente a recomendar que o façamos ou que lhe demos 
existência, mas antes a louvá-lo, subentendido que assim se pro
cede com certa base, ou seja,  em razão de certos fatos . Saber 
se essa maneira de ver é inteiramente procedente é algo que 
,:,odemos deixar para o próximo capítulo .  Importa, agora, deixar 
registrado que se pode louvar algo ou dizer que é bom, com 
apoio em razões variadas . Se esse algo é uma pessoa, motivo, 
intenção ou traço de caráter, podemos louvar com base em 
razões de ordem moral ; então, estaremos usando "bom" em 
sentido moral, o que foi básico no capítulo anterior, mas não 
está agora em discussão. Podemos também louvar alguma coisa 
com base não-moral e, nesse caso, o tt:rmo "bom" se tornará 
aplicável a tudo e não apenas a pessoas e seus atos e dispo
sições. Essas bases não-morais são elas próprias variadas, per
mitindo numerosos sentidos diferentes ou diferentes usos da pa
lavra "bom", cabendo-nos apontar os principais . (Talvez fosse 
melhor -falar em diferentes "usos" e não em diferentes "sentidos" 
de "bom>',  pois, presumivelmente, "bom" guarda sempre o mesmo 
significado - que, em linhas gerais, é o fornecido pelo Oxford 
English Dictionary - e apenas é aplicado com justificativas 
diferentes ou a partir de diferentes pontos de vista . ) 

1 .  Pode-se dizer, apontando para um pedaço de madeira : 
"Aquilo daria um bom cajado" . Em tal caso, estar-se-ia dizerido 
que é bom simplesmente com base em sua utilidade para o pro
pósito em vista, seja esse propósito bom ou não. 
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2 .  Pode-se também dizer que algo é bom com base no 
fato dele ser um meio necessário, suficiente ou necessário e su
ficiente para um fim bom tal como quando se diz : "É bom ir 
ao dentista duas vezes por ano" . Nesse caso, o bom é extrmse
camente bom ou instrumentalmente bom ou bom na condição 
de meio. A não ser para o avarento, o dinheiro e os bens ma
teriais ( excetuadas as obras de arte ou coisas dotadas de beleza 
natural ) são bons apenas neste sentido. 

3 . Obras de arte e coisas dotadas de beleza natural podem 
também ser consideradas boas, com base no fato de que quem 
as contempla tem uma experiência boa, compensadora. Pode
mos, então, dizer que a qualidade de serem boas lhes é inerente. 

4 .  Contudo, nem tudo o que é bom é bom · extrmsecamente 
ou inerentemente. Dizemos, por vezes, que as coisas são boas, 
desejáveis ou estimáveis por si mesmas, · como fins, intrinseca
mente. Quando alguém pergunta : "Bom - para quê?", pode-se 
responder procurando mostrar a utilidade, o valor extrínseco 
ou o fato de ser inerentemente bom o algo em referência ; mas 
pode-se também tentar mostrar ( e o apdo final se fará em 
termos de "Experimente e verifique" ) ser o algo em causa de
leitável ou, por qualquer outra forma, bom em si mesmo. Assim, 
em The Pursuit of Knowledge, A. E. Housman censura os es
forços despendidos no sentido de justificar o conhecimento em 
bases utilitaristas ou morais e procura justificá-lo por seu próprio 
valor apenas. Com efeito não é fácil perceber como dinheiro, 
carros e outras coisas materiais, mesmo quadros, possam ter a 
qualidade de bons ou qualquer valor, seja extrínseco, seja ine
rente, se as experiências que eles possibilitam · não forem, de 
alguma forma, deleitáveis ou boas em si mesmas. 

5 . Anteriormente, pus em contraste a vida moralmente boa 
e a vida boa em sentido não-moral (e .  g. ,  a vida feliz) . À vista 
do que se acaba de dizer, esta última pode ser chamada vida 
intrinsecamente boa. Então, de certos tipos de experiência po
demos dizer que são bons porque contribuem para a vida boa 
em sentido não-moral ou porque, ao se incorporarem à vida 
de alguém, a tornam intrinsecamente melhor. Poder-se-ia dizer 
que essas experiências concorrentemente boas são meios para a 
vida boa, porém melhor é dizer que são partes dela. Assim pro
cede Mill ao dizer que o conhecimento e o dinheiro podem ser 
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procurados como meios para a felicidade, transformando-se 
eventualmente em algo procurado por si mesmo, como quando 
se trata de um avarento ou de um cientista, e ,  nesse caso, passam 
a constituir partes da felicidade. 

A tabela seguinte mostra, em resumo, esse apanhado a 
propósito dos usos de "bom" . 

I .  Valores morais = coisas que são boas por motivos de 
ordem moral 

II . Valores não-morais 

A .  Valores de utilidade coisas que são boas em 
função de sua utilidade para certo propósito.  

B .  Valores extrínsecos = coisas que são boas por 
serem meios para o que é bom. 

C .  Valores inerentes = coisas que são boas porque a 
experiência brotada de sua contemplação é boa ou 
compensadora por si mesma . 

D .  Valores intrínsecos = coisas que são boas em si 
mesmas, por causa de suas propriedades intrínsecas . 

E .  Valores concorrentes = coisas que são boas por
que concorrem para a vida intnrisecamente boa, 

F .  Valores finais = coisas que são boas em seu todo 
( assunto a ser em breve exposto ) .  

Convém assinalar que a . ·mesma coisa pode ser boa em 
mais de  um sentido, tal como se dá ,  por exemplo,  com o conhe
cimento. Dewey procurou derrubar a distinção entre o que é 
bom como meio e o que é bom como fi m ,  em parte por ter 
chegado à conclusão de que as coisas que fazemos ou de que 
nos utilizamos tanto são boas ou más em si mesmas como são 
boas ou más em seus resultados.  Partiu ele de uma pre m i ssa 
correta, mas sua conclusão não se  impõe necessariamente .  Tudo 
quanto se pode pedir é que em nossas atividades busq uemos 
ambas as espécies de  valor, em vez de j u lgar que u mas são boas 
apenas como meios e o�tras apenas como fins .  Devemos . tam
bém notar que a mesma coisa pode ser  boa em u m  sent idó e 



9 8  ÉTICA 

má em outro. Ir a um dentista é bom como fim, porém mau 
em si mesmo, embora caiba recordar a observação de Dewey, ao 
buscar o resultado final. Pode mesmo ocorrer que uma ação 
ou experiência seja intrinsecamente boa e moralmente má ou 
errada e vice-versa, como veremos. 

Daí decorre que devemos ser cautelosos quando alguém diz 
"X é bom" ou quando pergunta "é X bom?" Sabemos, natural
mente, que esse alguém está louvando X ou perguntando se 
ele deve ser louvado e favorecido; mas, antes de concordarmos 
ou respondermos, devemos procurar verificar com que base se 
está dizendo que X é bom ou de que ponto de vista se está 
perguntando se ele é bom. Pode-se, é claro, estar dizendo que 
ele é bom no seu todo ou de todos os pontos de vista ou 
pode-se estar colocando a pergunta nesse sentido. Mas importa 
verificá-lo. E verificamos, descobrindo quais as razões que 
oferece para sua afirmativa ou que razões deseja ver expostas 
para · formular seu juízo. Em verdade, se alguém emprega a 
palavra "bom" dessa maneira não-qualificada, que é a habitual 
( isto é, normalmente não lhe agregamos qualificadores como 
"moralmente", "intrinsecamente" etc. ) ,  devemos entender que 
pretende significar bom em sentido amplo, a menqs que pelo 
contexto se torne claro não ser esse o caso. Nessa hipótese, 
aguardaremos que o exame do assunto revele o erro de nossa 
parte . Nossa tendência é usar a palavra em sentido global, 
abrangente e só acrescentar justificações se tivermos de fazê-lo. 

Poderá ocorrer também que desejemos alcançar, se possível, 
não apenas um juízo a propósito do valor da coisa em qualquer 
dos sentidos mencionados, mas uma apreciação de seu valor 
conjunto. Esta é outra parte procedente da crítica dirigida por 
Dewey contra a distinção entre o que é extrínseco e o que · é 
intrinsecamente bom. Continua a ser verdade, entretanto, que, 
para chegar a formular um juízo acerca de algo ser bom em 
sentido geral ou em qualquer dos sentidos mencionados, devemos 
primeiramente determinar qual o seu valor intrínseco, qual o 
valor intrínseco de suas conseqüências ou da experiência de 
contemplá-lo ou o quanto ele contribui para a vida intrinseca
mente boa. Nossa tarefa, portanto, será determinar os critérios 
ou padrões para estabelecer o que é intrinsecamente bom e 
intrínsecamente mau. Com que base podem as coisas, ou melhor, 
as atividades, experiências e vidas ser . corretamente consideradas 
boas, desejáveis ou estimáveis como fins ou em si mesmas? 
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É dispensável dizer que a essa pergunta foram dadas res
postas numerosas . Platão oferece duas delas, submetendo-as a 
debate no Filebo : o ponto de vista segundo o qual o prazer 
corresponde ao que é bom, ao verdadeiro objetivo de todo ser 
vivo e ao que todos devem buscar ; e o ponto de vista segundo 
o qual a compreensão, o conhecimento e a sabedoria são me
lhores e mais elevados que o prazer, para todos os que tenham 
capacidade de atingi-los . O primeiro desses pontos de vista é 
chamado hedonismo e teve mu_itos defensores, desde o tempo 
de Eudoxo e Epicuro até a época atual. 

Que sustenta a teoria hedonista do valor? Antes de tudo, 
convém assinalar que ser hedonista ·com vista ao que é bom 
não obriga a s�r hedonista com vista ao que é correto. Afirmar 
que o ato certo é o que produz p�lo menos tão grande proporção 
de prazer sobre dor quanto qualquer outra alternativa, seja para 
o próprio agente, seja para o mundo, é defender uma teoria 
da obrigação teleológica e hedonista. Mas é possível adotar uma 
teoria hedonista do valor, sem adotar uma teoria de obrigação 
do mesmo tipo. Um hedonista em relação ao que é bom pode 
ser um deontologista em relação ao que é correto ; grosso modo, 
Butler, Kant e Sidgwick combinam hedonismo em relação ao 
primeiro aspecto com deontologismo acerca do último. 

Em segundo lugar, quem é hedonista em relação ao que é 
bom diz aproximadamente que o bom corresponde ao que dá 
prazer. A afirmação pode desorientar. "Prazer" é ambíguo. 
Pode significar "experiências que são agradáveis" ou significar 
o sentimento ou caráter hedonista de "agrado" que tais expe
riências encerram. Ora, um hedonista em relação ao bom não 
define, necessariamente, o termo "bom". Não é obrigado a 
dizer que "bom" · significa "agradável" nem que o que é bom 
corresponde ao que agrada. Pode ocorrer que ele sustente esse 
ponto de vista, mas a maioria dos hedonistas não ofereceu 
definições em tal sentido. O hedonista é, entretanto, obrigado 
a propor uma igualdade da seguinte espécie : afirma que bom 
é o que dá -prazer ou que. tudo o que é agradável é bom e 
vice-versa. 
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Mesmo esse enunciado; entretanto, deixa a desejar em 
máteria de precisão e para perceber exatamente ·o que sustenta 
um hedonista em relação ao bom, devemos recorrer a uma série 

. de enunciados. 

1 .  Felicidade = prazer ou felicidade = aquilo que agrada. 
2. Todos os prazeres são intrinsecamente bons ou tudo o que 

àgrada por si mesmo é bom em si mesmo. Um hedonista 
poderá 11dmitir que alguns prazeres são moralmente maus 
ou viciosos ou que alguns são maus em virtude dos resul
tados que acarretam. 

3. Somente os prazeres são intrinsecamente bons ou tudo o 
que é bom em si mesmo agrada por si mesmo. Um hedo
nista pode conceber que outras coisas, mesmo o sofrimento, 
seja bom como um meio e mesmo moralmente bom e 
correto. 

· 4. Agradar é o critério para determinação do que é intrmse
camente bom. É o que torna as coisas boas como fins. Não 
é mera coincidência o que agrada ser bom por si mesmo 
e vice-versa. 

Todos os hedonistas em relação · ao bom aceitam essas 
quatro prop·osições . A partir daí, entretanto, podem divergir. 
Normalmente afirmam que os prazeres diferem em tipo ou 
qualidade, sendo os prazeres mentais, por exemplo, diferentes 
dos físicos. Mas Epicuro e Beritham sustentam que tais dife
renças de qualidade não trazem qualquer diferença ao ser bom, 
ou valor desses prazeres ·de tipo diverso. O último deles assim 
expressa o seu ponto de vista : "Sendo igual a quantidade de 
prazer, um grampo é tão bom quanto a poesia" . Chocaram-se 
com isso os não-hedonistas e chocou-se também John Stuart 
Mill . · Mill afinl_lou que diferenças na qualidade do prazer trazem 
como éonseqüência diferença no seu valor - que os prazeres 
do espírito são ·ou podem ser maiores que os físicos em razão 
· da espécie de valor em causa, e independentemente ddes encer
rarem ou nã.o maior quantidade de prazer. Devemos, por isso 
mesmo, acrescentar uma quinta proposição que alguns hedo
nistas aceitam e que por outros é rejeitada ; 

5. Um.a atividade ou experiência é intrmsecamente boa em 
proporção à quantidade de prazer que encerra (ou, melhor 
em proporção à predominância quantitativa de prazer sobre 
a dor, que nela se co·ntém ou que lhe é intrínseca). 
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Hedonistas quantitativos aceitam esta proposição ; hedonis
tas qualitativos a negam. Críticos do hedonismo dizem frreqüen
temente que, negando-a, Mill se torna incoerente em sua -posição 

· hedonista, mas assim procedem apenas porque identificam o 
hedonismo ao hedonismo quantitativo. Mill coloca-se efetiva
mente em dificuldades ao tentar formular o princípio de utilidade 
em termos não-quantitativos, tal como referimos no capítulo 3 .  

Opondo-se a essa posição, os não-hedonistas talvez susten
tarão que o prazer é bom, mas negarão unanimemente que só 
o prazer seja bom - poderão conceder que agradar · seja uma 
característica abonadora, mas deverão insistir em que não é a 
única. Mais precisamente e tendo em conta as · proposições 
acima, poderão admitir as proposições 1 ) e 2) e mesmo a 3 ) ,  
mas rejeitarão a 4) e a 5) . Normalmente, entretanto, rejeitam 
também as proposições 1 ) , 2) e 3) . Quanto ào que, em vez 
do prazer ou além . do prazer seja bom como um fim ou como 
propiciador do que é bom ou quanto à determinação de um 
critério de valor intrínseco, eles podem assumir e efetivamente 
assumem posições variadas, algumas das quais examinaremos . 
em prosseguimento. 

A PRIMEIRA LINHA DE DEBATE 

Duas espécies principais de argumento têm sido usadas no 
debate entre hedonistas e não;.hedonistas. Há, em primeiro lugar, 
a argumentação ao longo de uma linha psicológica. Os hedonis
tas, quantitativos ou qualitativos, sustentam, em geral, q�e o 
prazer é bom em si porque é aquilo que todos nós, pelo menos 
em última instância, desejamos ou procuramos. Assim, Aristó
teles faz Eudoxo sustentar que o prazer é bom por ver que 
todas as coisas se orientam para ele. Epicuro recorreu ao mesmo 
argumento. E John Stuart Mill escreve : 

. . . se a natureza humana é constituída de tal sorte que não 
deseja nada que não seja uma parte da felicidade (prazer ) ou 
um meio para a felicidade, não pod·emos ter outra prova, nem 
pedir -outra prova, de que em\s sejam as únicas coisas dese
jáveis ! ,  

1 Utilitarianism, f i m  do cap. 4.  Cf. Brandt, o p .  cil . ,  p,  46. 
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Sustenta ele que a natureza humana é constituída dessa 
maneira e conclui que o prazer e só o prazer, pelo menos b asi
camente, é bom como fim. 

A premissa desse argumento é uma doutrina psicológica, 
uma teoria da natureza humana a qual se denomina hedonismo 
psicológico. A conclusão, porém, é um juízo de valor. E, por 
isso, muitos não-hedonistas, a partir de G. E. Moore, levanta
ram-se contra o argumento, considerando-o ilógico. De, 

1 )  O prazer e só o prazer é desejado como fim, 

dizem eles , não se pode corretamente inferir, 

3 ) ,'. O prazer e só o prazer é bom como fim. 

Têm razão, naturalmente, pois 3 )  contém termos que não estão 
presentes em 1 ) .  Contudo, Mill diz explicitamente que não 
considera seu argumento como uma prova lógica, e Eudoxo e 
Epicuro poderiam muito bem concordar com eles .  Conseqüen
temente, as críticas de Moore e de seus seguidores não ferem o 
ponto exato. Mill não sustenta que. 3 )  decorra logicamente de 
1 ) ,  mas que 1 )  é verdadeira como teoria da natureza humana; 
e que, se a natureza humana é constituída de tal sorte que sem
pre busca o prazer, torna-se absurdo ou desarrazoado negar que 
o prazer é bom, ainda que seja  logicamente possível essa 
negativa. 

Interpretado dessa maneira, o argumento parece-me pode
rosc;>, dependendo de ser possível demonstrar que 1 )  é verda
deiro. Seja  como for, entretanto sempre será fácil a um hedonista 
colocar o argumento de forma inteiramente válida : 

1 ) O prazer e só o prazer é desejado como fim. 
2) O que é desejado como fim e só o que é desejado como 

fim é bom como fim. 
3 )  O prazer e só o prazer é bom como fim. 

Posto o argumento nesses termos, a única maneira de 
contestá-lo será lançar dúvida a respeito de 1 )  ou de 2) . 

Muitos não-hedonistas aceitam 2 )  e rejeitam 1 ) .  Aristó
teles, por exemplo, diz que afirmar que um fim para o qual 
todas as coisas tendem não é necessariamente bom é afirmar  
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uma tolice; e, em verdade, ele parte da afirmativa de que o bom 
pode ser definido como aquilo para o que todas as coisas tendem. 
Concorda com que todas as coisas tendam para a felicidade, 
mas nega que a felicidade se confunda com o prazer. Afirma 
que a felicidade é a mais excelsa atividade da alma; e, para ele, 
isso equivale a dizer atividade de acordo com as virtudes ou 
excelências morais e especialmente intelectuais, nestas últimas 
se incluindo a ciência, a sabedoria e outras formas de conheci
mento. Essa excelência da atividade e não o prazer, diz ele, 
é o · que buscamos como fim. O prazer é algo que acompanha 
o atingir e o exercitar essas. atividades. Ele não é o objeto de 
nossos desejos, mas é a satisfação sentida quando atingimos o 
que desejamos. Esse argumento é muito semelhante ao que 
Butler usa contra o egoísmo psicológico e o tenho como igual
mente correto. O hedonista psicológico põe o carro adiante dos 
bois. Não desejamos o conhecimento e outras excelências por
que dêem prazer; eles nos dão prazer porque os desejamos e 
eles satisfazem nossos desejos·. 

Daqui não decorre, naturalmente, que o hedonismo seja 
errôneo como teoria do valor [a menos que aceitemos 2 )  ], mas 
· decorre sim que o hedonismo psicológico é falso e não pode 
ser usado como parte integrante de um argumento para fundar 
a teoria hedonista do valor. Cabe aqui mencionar um ponto 
relacionado com esse. Os não-hedonistas assinalam freqüente
mente - e de novo com razão ....... que, se· conscientemente 
admitimos o prazer como fim, de alguma forma erramos o alvo, 
pois é perseguindo e alcançando outras coisas, que procuramos 
por elas mesmas e sem calcular o prazer que nos proporciona
rão, que chegamos a conseguir o prazer. A isto é que se chama 
"o paradoxo hedonista". 

. Outros não-hedonistas filiam-se a Aristóteles, aceitando 2 )  
e rejeitando 1 )  e 3 ) ,  mas apartam-se dt::les no conceituar o que 
é bom. Onde ele acentuava as excelências intelectuais, os estói
cos sublinhavam as morais. Santo Agostinho e São Tomás de 
Aquino observam a mesma linha geral de argumento, mas, no 
final, identificam o que é bom com Deus ou com a comunhão 
com Deus. Nietzsche identifica-o com o poder, sustentando que 
isso é o que todos buscamos, embora, para ele, poder não 
corresponda apenas à espécie de coisa de que Napoleão dispu
nha, mas a todas as espécies de excelência do espírito humano; 
N ietzsche acreditava que Leonardo da Vinci houvesse tido poder 
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em tal sentido. Os idealistas hegelianos, como F. H. Bradley, 
afirmam também que todos ·tendemos ao que é bom; proclamam, 
porém na linha de Nietzsche, mas com espírito menos radical, 
que ·o que todos buscamos como bom é a auto-realização. 

A SEGUNDA LINHA DE DEBATE 

Todos esses autores concordam q1.1e tendemos ao que é 
bom; e sustentam, a seguir, que a natureza humana é de tal 
modo constituída que todos buscamos X (prazer, excelência, 
Deus, poder, auto-realização) ,  concluindo que X é o bom ou o 
cri tério daquilo- que é bom como fim. Não nos é possível dis
cutir aqui suas teorias altamente especulativas; essa discussão 
nos levaria a aprofundar-nos em Psicologia e· a fazer referências 
à metafísica. Deveremos, assim, apoiar nossa exposição na se
gunda espécie de argumento utilizada nos debates entre hedo
nistas e não-hedonistas. Até o ponto em que se estende a pri
meira linha de argumentação, parece claro que os não-hedonistas 
estão mais próximos da verdade do que os hedonistas. Parece 
claro também que, com base em argumento psicológico, dois 
tipos gerais de coisas foram proclamados bons -como fins : de 
um lado, algo como o prazer, o gozo, a satisfação; de outro 
lado, alguma forma de excelência ou de autoperfeição. O vocá
bulo "felicidade" foi por ambos utilizado. 

Muitos autores, alguns hedonistas como Sidgwick, e outros 
não�hedonistas, como Platão, Moore e Ross, rejeitam a mencio
nada linha de argumento, sob a alegação geral de que uma coisa 
não é boa porque desejada ou se e somente se desejada. Apelam 
tais autores para uma espécie de reexame reflexivo das espécies 
de coisas que adotamos como fins ou como boas em si mesmas 
e procuram verificar quais delas resistem à inspeção, verificando, 
ao mesmo tempo, se é possível descobrir um critério à luz do 
qual possam ser apreciadas. Sidgwick, Moore e Ross imaginam 
essa inspeção em termos de um processo de intuição de juízos 
evidentes por si mesmos, porém . não é necessário proceder dessa 
forma, nem é claro que Platão haja assim procedido. O ponto 
principal é que o reexame deve ser reflexivo e limitar-se rigorosa
mente à questão de determinar o que é bom por si mesmo ou 
bom independentemente de suas conseqüências e implicações 
morais . 
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Nos · reexames, a que tais autores procederam, considera
ram alguns ou todos os seguintes elementos , dividindo-os , por 
vezes, em categorias como "biológica", "física", "mental" , "so
cial" e "espiritual" : 

Vida, consciência e atividade 
Saúde e força 
Prazeres e satisfações de todas ou de algumas espécies 
Felicidade, beatitude, contentamento, etc. 
Verdade 
Conhecimento e opinião verdadeira de várias espécies, compre-

ensão, sabedoria 
Beleza, harmonia, proporção nos objetos contemplados 
Experiência estética 
Disposições moralmente boas ou virtudes 
Afeição recíproca, amor, amizade, cooperação 
Justa distribuição do bom e do mau 
Harmonia e proporção na própria vida 
Poder e experiências de realização 
Auto-expressão 
Liberdade 
Paz, segurança 
Aventura e ineditismo 
Boa . reputação, honra, estima, etc. 

Claro está que esses elementos se superpõem e que outros 
poderiam ser mencionados.. Reexaminando essa lista, alguns 
filósofos propus-eram listas mais reduzidas de bens intrínsecos 
ou valores .  A tríade verdade, bem e beleza, geralmente apre
sentada com letras maiúsculas, compõe uma relação clássica. 
Nicolai Hartmann inclui todas as coisas mencionadas. Moore 
dá ênfase a certos prazeres, à beleza, às experiências estéticas, 
ao conhecimento e às afeições pessoais . A relação proposta 
por Ross é muito semelhante, mas ele omite a beleza e inclui 
as virtudes morais e a justa proporção da felicidade em relação 
ao merecimento. Coloca a virtude acima do conhecimento e o 
�onhecimento acima do prazer. Platão, no Filebo, sustenta que 
a vida perfeita é uma "vida mista" ; contendo os seguintes ele
mentos, que de relaciona na ordem abaixo : 

1 .  Medida, moderação, propriedade etc. 
2. Proporção, beleza, perfeição etc. 
3. Espírito e sabedoria · 
4. Ciências, artes e opinião verdadefra 
5. Prazeres puros ou indolores da própria alma 
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Todos os autores agora mencionados são não-hedonistas . 
Das cinco teses hedonistas que mencionamos ao referir o assunto 
(na rubrica "Teorias acerca do que é bom como fim; hedo
nismo e não-hedonismo" ) ,  todos eles negam a 4 )  e a 5 ) .  A 
maioria deles nega a 2 ) ,  insistindo em que alguns prazeres são 
intrmsecamente maus , como, por exemplo, aqueles que se con
seguem através de uma traição ou os que envolvem uma dispo
sição moralmente má, como a crueldade ou a malícia ou o gozo 
do que é mau ou repulsivo. Alguns rejeitariam também a tese 
3 ) ,  argumentando que há coisas intrinsecamente boas que não 
envolvem prazer, embora possam causá-lo ou ocasioná-lo, sendo 
exemplos a beleza, a verdade e a virtude. Platão e Aristóteles 
rejeitariam também a tese 1 ) . Sidgwick, por outro lado, é um 
hedonista. Afirma ele, em seu reexame, que, em primeiro lugar, 
nada é bom por si mesmo, exceto experiências desejáveis ou 
estados de consciência e, em segundo lugar, que experiências 
ou estados de consciência são desejáveis por si mesmos somente 
se e na medida em que encerrarem prazer. Em outras palavras, 
ele é um hedonista quantitativo e aceita as cinco teses hedonis
tas ; para ele, o que agrada ou, mais precisamente, a predomi
nância do prazer sobre a dor, é o critério ou padrão de valor. 

ALGUMAS CONCLUSÕES 

Examinando a lista mais longa de valores intrínsecos pro
postos, cheguei às seguintes conclusões : 1 .  Parece-me que todos 
aqut!les valores possam ser conservados na lista, cabendo ainda 
acrescentar outros, se deixarmos entendido que é a experiência 
deles que é boa em si mesma. A esse propósito, Sidgwick pare
ce-me estar com a razão. Tomemos, por exemplo, a tríade 
tradicional. Parece-me que a verdade não é, por si mesma, 
intrinsecamente boa. Poderá mesmo ocorrer que não a conhe
çamos. Bom em si mesmo é conhecê-la ou acreditar nela. A 
mesma teoria pode ser aplicada à beleza, harmonia, proporção 
ou à justa distribuição do que é bom e do que é mau ( a  consi
deração deste último ponto influi sobre a validade do utilita
rismo, como vimos no capítulo 3 ) .  Esses elementos não são, 
por si mesmos, intrmsecamente _valiosos ; intrinsecamente bom 
é contemplá-los ou ter deles a experiência. Em si mesmos, eles 
são antes inerentemente bons do que intrmsecamente bons. No 
que respeita à virtude, lembremos ter dito Aristóteles que pode-
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mos ser virtuosos enquanto adormecidos quando nada de valor 
intrínseco está ocorrendo. Entretanto, a experiência de viver 
virtuosamente e de sentir emoções moralmente boas pode ser 
e presumivelmente é intrmsecamente boa até o ponto em que 
se estenda. 

2 .  Devemos, penso eu, distinguir entre prazer e felicidade. 
"Prazer" sugere sensações específicas , não se dando o mesmo 
com "felicidade". Podemos falar de "prazeres", mas díhcil� 
mente podemos falar de "felicidades" .  Mais do que a "felici
dade", o "prazer" sugere prazeres físicos ou "inferiores". Sugere, 
ainda ,  gozo breve e superficial, enquanto "felicidade" sugere 
satisfação mais profunda e por mais longo período de tempo. 
E, por fim, expressões como "vida agradável" e "vida de pra
zeres" dizem coisa muito diferente da que se contém na expres
são "vida feliz". Com efeito, no discu rso ordinário, devemos 
distinguir e realmente distinguimos toda uma multiplicidade de 
tipos de satisfação que podem estar presentes numa experiência 
ou numa vida. O gerar o prazer é apenas um desses tipos . A 
felicidade, o contentamento e a beatitude são outros. Em tal 
sentido é errônea a tese hedonista 1 ) ,  muito embora o hedo
n ismo esteja certo ao afirmar que a felicidade é um tipo de 
satisfação. O hedonista poderia, naturalmente, redefinir os ter
mos " prazer" e "aprazível" ,  para abranger todas essas quali
dades que redundam numa experiência do bom, mas agir assim 
seria como tentar redefinir a palavra "vermelho" para que ela 
abrangesse todas as cores. 

3 .  Os hedonistas estão certos , creio. eu, ao defenderem 
a tese 2 )  ou seja ,  a de que todo prazer ou gozo, tomado como 
tal e por si mesmo, é intrinsecamente bom. Contestando esse 
ponto, os não-hedonistas, como v_imos, argumentam que há 
prazeres maus - prazeres maus não só por suas conseqüências, 
mas por si mesmos . Mas, tanto quanto me é dado perceber, os 
não-hedonistas jamais demonstraram o ponto. Concordo com 
que o prazer mau . e o gozo do que é cruel ou repulsivo, se 
realmente . ocorrem, são maus ; serão, porém, maus intrinseca
mente, qua prazeres ou gozos? Poderão ser moralmente maus 
ou maus porque sejam sintomas de algum defeito ou desordem 
de personalidade, mas o fato de serem maus em tais sentidos 
não deve ser confundido com o fato de serem maus qua prazeres 
ou gozos . Os não-hedonistas nunca deixaram claro o não esta
rem incidindo nesse tipo de · confusão. Cont inuo, portanto, 
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inclinado a pensar que todo prazer tem algo de intrinsecamente 
bbm, embora, naturalmente, uma experiência agradável possa 
encerrar também traços geradores de maldade que tornem o 
resultado total negativo. 

4. Que dizer acerca da tese hedonista 3 )  : a de que nada 
há intrinsecamente bom que não encerre prazer? Se, como 
sugeri, viermos a identificar outras formas de satisfação além 
do prazer, a tese 3 )  não será verdadeira. Mas a tese mais ampla 
e, de alguma forma, similar, segundo a qual nada é intrmseca
mente bom sem encerrar alguma espécie de satisfação, parece
me claramente verdadeira. Penso que o conhecimento, a exce
lência, o poder e assim por diante são simplesmente fribs, nus 
e sem valor, se não forem experimentados com o acompanha
mento de alguma espécie de gozo ou satisfação. 

5 .  Se identificarmos diversas espécies de satisfação tal 
como o fizemos, a tese dos hedonistas quantitativos [isto é, a 
tese hedonista 5 ) ]  deverá ser rejeitada. De fato, nessa hipótese, 
o valor intrínseco não poderá ser estabelecido em proporção com 
a quantidade de prazer ou em proporção com a predominâricia 
do prazer sobre a dor. Nem será possível reelaborar a tese 
para dizer que o valor intrínseco é proporcional à quantidade 
de satisfação ou proporcional à predominância da satisfação 
sobre a insatisfação, pois diferentes tipos de satisfação, por 
exemplo, a beatitude e o contentamento, diferem quanto à espé
cie, sendo, por conseqüência, incomensuráveis. Há pelo menos 
isso de verdade na tese de Mill, segundo a qual a qualidade afeta 
o valor. Daí decorre que um cálculo do valor intrínseco em 
krmcis puramente quantitativos não é possível, tal como já se 
insinuou no capítulo 3. 

6. Se admitirmos outros tipos de satisfação além do prazer, 
o que agrada não poderá ser o critério do que é bom intrmse
camente nem poderá ser o único traço caracterizador do que é 
bom nas experiências e, conseqüentemente, será falsa a tese 
hedonista 4 ) . Em resposta, poder-se-ia dizer que não há _qua
lidades que tornem boa a experiência, exceto os diferentes tipos 
de satisfação já mencionados e outros tipos, se outros houver. 
Então ainda se poderia ser um quase-hedonista; o padrão de 
avaliação não seria o prazer, mas um conjunto de tipos de 
satisfação semelhantes. Não estou seguro de que haja erro nessa 
afirmativa, mas tampouco estou seguro de que esteja certa. 
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Alguns não-hedonistas, como Platão, Aristóteles, Moore, Ross 
e C. D. Broad, sustentam que há outros traços que tornam boas 
as experiências, além do prazer, da felicidade etc . ,  outros fatores 
que também contribuem para o valor intrínseco das experiências . 
Sustentam, por exemplo, que a harmonia e o conhecimento são 
traços dessa ordem. Afirmam que tal como a presença do prazer 
torna boa uma experiência, ela se poderá tornar boa graças à 
presença do conhecimento, da harmonia ou da compreensão . 
E se uma experiência traz tanto alguma espécie de satisfação 
como harmonia ou conhecimento, então ela será ou, pelo menos 
poderá ser, intrmsecamente melhor do que seria se encerrasse 
apenas aquela espécie de satisfação, ainda que na mesma quan
tidade. Esse tipo de argumento não é concludente, mas é plau
sível ; neste ponto é difícil estar certo a propósito do que se deva 
dizer . Se o argumento for correto, a tese hedonista 4 )  será 
falsa, mesmo sob sua forma quase-hedonista. 

7 .  As experiências ou valores religiosos, altamente coloca
dos por muitos entre os valures intrínsecos, não são relacionados 
separadamente na lista acima porque pressupõem a existência 
de Deus e assim levantam questões que não podem ser aqui 
examinadas . É de se presumir, entretanto, que a comunhão 
com Deus, o amor e o conhecimento de Deus, que Santo Agos
tinho e São Tomás encaram como o sumo bem, poderiam ser 
colocados nos itens que dedicamos ao conhecimento e ao amor 
recíproco. Outras experiências religiosas intrmsecamente boas 
se incluiriam, provavelmenté, nesses ou em outros itens . 

A VIDA PERFEITA 

Que dizer a respeito da vida perfeita?· Segundo Platão, 
será uma "vida mista" , 'tendo como elementos as experiências 
e atividades das espécies por nós examinadas, dispostas de acor
do com alguma ordem ou padrão. Que ordem ou padrão? 
Determiná-lo implicará, entre outras coisas, um escalonamento ; 
e se o quanto contêm de bom não pode ser medido estaremos 
diante de problemas difíceis, que devemos contentar-nos em 
deixar sem resposta aqui. Em alguns casos ,  a resposta é clara . 
Todos, por exemplo, que tiveram experiência com Deus, devem 
colocar essa experiência em primeiro lugar, como insistiu C. S .  
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Lewis e, antes dele ,  muitos outros. Com efeito, para encontrar 
.uma resposta, devemos, em larga porção, depender de nossa 
própria experiência e reflexão, a ela somando a experiência e 
reflexão de outros, possuidores de vivência e de sabedoria . Di
versamente do que pensaram Platão e Ross, duvido que seja 
possível estabelecer, para qualquer pessoa, uma ordem ou pa
drão fixo. A natureza humana poderá ser muito semelhante em 
qualquer circunstância e acredito que o sej a, pois, de outra 
maneira, seria virtualmente impossível que a Psicologia se reves
tisse de qualquer forma científica ; contudo, a natureza humana 
parece variar muito para permitir que dela se tenha, em porme
nor, uma concepção definitiva. Ainda que o conjunto de elemen
tos por nós mencionados fosse considerado bom por todos, pelo 
menos até certo ponto, continuaria a ser verdade que sua clas
sificação e disposição deveria ter algo de relativo. Para algumas 
pessoas, a vida perfeita parece exigir mais paz e segurança, 
enquanto outras pediriam mais aventura e ineditismo, embora 
em todas as vidas se devesse incluir algo de uma coisa e de 
outra. Se autores como Ruth Benedict têm razão, a relatividade 
é ainda mais radical do que esse exemplo sugere ;  mesmo, entre
tanto, que tais autores exagerem, esse exemplo mostra pelo 
menos que se deve permitir que a variedade se inclua nas con
cepções pessoais a respeito da vida perfeita, se não na própria 
relação pessoal do que se considere bom. 

Devemos também lembrar um ponto mencionado ao fazer
mos nossa exposição acerca da justiça - o de que as neces
sidades e capacidades das pessoas não apenas diferem; mas 
diferem de tal sorte que a vida tida por boa, por uma, não é 
considerada tão boa, nem mesmo intrinsecamente, por outra. 
Poderá ocorrer, por exemplo, que as capacidades de A na esfera 
intelectual sejam tais que a melhor vida para · ele simplesmente 
não pode incluir porção muito grande de aiguns dos elementos 
mencionados .  E, assim sendo igual tudo o mais, sua melhor vida 
poderá ser não apenas diferente, mas, em si mesma, menos boa 
do que a vida de que B é capaz. Daí não decorre, porém, que 
A deva ser tratado como um cidadão de segunda classe, como · 
j ulgaram Platão e Aristóteles. Poderá dar-se, como anterior
mente sustentamos, que A seja tão bom quanto B no sentido 
de que, na medida do possível, hão de ser tratados igualmente. 
Acredito firmemente seja válida a doutrina do igual valor intrín
seco de todo ser humano, mas é válida apenas como princípio 
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acerca do qile é correto ou obrigatório. Não é válida como juízo 
de valor acerca do merecimento intrínseco de diferentes vidas 
pautadas pelo que é bom. 

De alguma forma e recorrendo à distinção que fizemos 
entre diferentes espécies de satisfação, podemos distinguir dife
rentes espécies de vida perfeita : a vida agradável, a vida de 
contentamento, a vida feliz e a vida abençoada. É aceitável 
colocar a primeira na posição mais baixa e a última na posição 
mais alta. · Nessa hipótese, entretanto, estaremos avaliando o 
grau em que uma vida é boa com exclusiva base no tipo de 
satisfação Sentida e como vimos [ em minha conclusão 6 ) ]  pode 
haver outros traços cuja presença contribua para a vida ser boa, 
tais como o conhecimento e outras espécies de excelência. 
Nietzsche acentua esses traços, quando despreza o prazer e a 
felicidade em favor do poder, do gênio e do esplendor. E o 
mesmo faz Aristóteles quando define a vida perfeita para o 
homem como vida de atividades excelentes. Mas Aristóteles 
acrescenta que a vida perfeita se acompanha de uma . espécie 
de satisfação; e esse acréscimo sugere que ele se inclinaria a 
imaginar que a vida perfeita apresente dois aspectos ou ângulos, 
nenhum deles bastante sem o outro ( tal como Platão, no Filebo, 
sustenta que nem o prazer nem o conhecimento bastam por si 
mesmos) .  De um lado, há ou deve haver um padrão de expe
riências e atividades dos tipos relacionados ; de outro lado, há 
a resultante espécie de satisfação. A vida perfeita não se con
funde com qualquer desses aspectos, tal como freqüentes vezes 
se sustentou no debate que estamos acompanhando; confunde-se 
com ambos. 

Se podemos depositar fé em psicólogos como Erich Fromm 
e outros, q.evemos acrescentar que para a vida de alguém ser 
a melhor possível, mesmo no sentido não-moral de melhor, as 
atividades e experiências que formam um lado da vida devem 
ser 1 )  largamente relacionadas com objetos ou causas outras 
que as relativas ao próprio bem-estar e 2 )  devem ser. tais que 
proporcionem sentimento de realização e de excelência. De ou
tra forma, ó caráter bom que a vida apresente permanecerá 
truncado e incompleto. Quem perder sua vida no sentido 1 ) 
a encontrará no sentido 2 ) .  

Podemos relacionar o que foi dito neste capítulo com o 
antes exposto, fazendo dilas observações : A primeira será a de 
que, para a vida perfeita neste sentido, a moralidade, como tudo 
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o mais ,  é ou deve ser um instrumento. A segunda consistirá em 
registrar que a moralidade não deverá ser um instrumento ape
nas para a própria vida perfeita de alguém, mas também para 
as dos outros e, assim, pode limitar aquele alguém em sua per
seguição do que é bom - impondo-se os príncípios de benevo
lência e de justiça. A virtude, como diz Sócrates no Mênon, 
não é o poder de realizar o que é bom ou de alcançar coisas 
boas ; é, antes, o agir com justiça, com honestidade, com tem
perança e, podemos acrescentar, com benevolência. 



6 

SIGNIFICADO E JUSTIFICAÇÃO 

A META-ÉTICA E SEUS PROBLEMAS 

Exceto no capítulo 1, temo-nos preocupado até esta al tura 
com a Ética normativa ,  embora tenhamos também dado alguma 
atenção à análise e ao esclarecimento conceptual, bem como à 
Psicologia .  Em outras palavras, estivemos procurando alcançar 
princípios aceitáveis de obrigação e juízos gerais de valor, à luz 
dos quais determinar o que é moralmente correto, errado ou 
obrigatório e o que, ou -quem, é moralmente bom, mau ou 
responsável . Entretanto como vimos no capítulo 1 ,  a :Ética inclui 
outro tipo de investigação que chamamos Meta-Ética . A Meta-
1:tica não propõe quaisquer princípios ou objetivos morais a não 
ser por implicação ;  resume-se, inteiramente, à anál ise filosófica .  
Com efeito, a Filosofia Moral moderna preocupou-se com esse 
aspecto, a ponto de _quase afastar o pensamento normativo tal 
como o apresentamos ; interessou-se mais pelo esclarecimento e 
pela compreensão do que pela orientação prática ,  mesmo em 
sentido geral. Por todas essas razões, seu objet ivo é dos mais 
importantes , pois todo ser pensante deve ter alguma compre
ensão do significado e da justificação dos ju ízos éticos, espe
cialmente numa época em que se diz estar em crise a i ndagação 
geral a propósito de princípios e valores. De qualquer forma, 
devemos procurar conhecer a espécie de j ustificação que pode 
amparar as posições normativas que adotamos - se possíve l  
por uma justificação .  

Tal como habitualmente concebida, a Meta-Ética preocupa
se com os seguintes problemas : 1 )  Qual o significado ou defi
nição de termos ou conceitos éticos tais como "certo", "errado" ,  
"bom", "mau"? Ou, qual é a natureza, significado ou função de 
juízos em que ocorrem esses e . outros termos ou conceitos se
melhantes? Quais as regras que governam o emprego de tais 
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termos e j uízos? 2 )  Como distinguir o uso moral do uso não
moral desses termos? Qual o significado de "moral' , em oposição 
a "não-moral"? 3 )  Como analisar ou qual o significado de termos 
ou conceitos correlatos, como "ação" "consciência" , "vontade 
livre" , "promissor", "liberatório", "motivo", "intenção", "respon
sabilidade", "razão", "voluntário"? 4 )  Pode-se provar, justificar 
e demonstrar que são válidos os juízos éticos e de valor? Em 
caso afirmativo, como e em que sentido? Ou, qual é a lógica do 
raciocínio moral e do rac:iocínio acerca do valor? Dentre esses, 
os problemas 1 )  e 4) são típicos da Meta-Ética; mas ultima
mente se tem dado muita atenção aos problemas 2 )  e 3 ) .  Já 
nos referimos levemente a todos eles e, agora, concentrar-nos
emos em 1 )  e 4 ) .  

Desses dois problemas, o 4 )  é fundamental. O que prin
cipalmente desejamos saber é se os juízos morais e de valor, 
que aceitamos , justificam-se ou não; e no caso afirmativo, com 
que base. Em si mesma, a questão 1 )  não se reveste de impor
tância idêntica. Excluída a compreensão conceptual - que é 
importante para o filósofo puro - impõe-se que nos preocupe
mos com o significado · ou natureza dos juízos éticos e de valor 
tão-somente na medida em que éles se revelem capazes de ajudar
nos a saber quais são aceitáveis ou válidos . Em conseqüência, 
só enunciarei e discutirei as respostas dadas à questão 1 )  se e 
quando forem relevantes para o exame da questão 4) . Não é 
fácil classificar todas as diferentes teorias acerca de significado 
de termos e juízos éticos e de valor, mas, aparentemente, elas 
se dividem em três tipos gerais : teorias def inicionistas, intuicio
nismo ou não-nqturalismo e teorias não-cognitivas ou não-descri
tivas. Explicá-las-ei na medida em que venham ao caso. 

Para os objetivos de dis�ussões como éstas, combinam-se, 
habitualmente, os juízos morais e os juízos .de valor não-moral. 
É um procedimento sujeito a riscos, pois ocorrerá, talvez, que 
versões muito diferentes devam ser dadas acerca do significado 
e da justificação dessas duas espécies de juízo. Apesar disso, 
também adotaremos esse procedimento para os propósitos do 
apanhado que faremos das vária.s teorias meta-éticas . 

TEORIAS DA JUSTIFICAÇÃO 

Urna das maneiras de colocar a ques tão 4 )  é indagar se 
os juízos morais e de valor, que são fundamentais, podem ser 
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justificados de alguma forma objetiva, semelhante à forma por 
que podem ser justificados os juízos fatuais. É, portanto, por 
impulso natural que muitos filósofos têm procurado demonstrar 
que certos juízos morais e outros juízos de valor têm apoio nos 
fatos ou, como se costuma dizer, na "natureza das coisas", tal 
como esta se mostra através da investigação empírica, da cons
trução metafísica ou da revelação divina. De que outra maneira, 
perguntam eles, poder-se-ia esperar justificá-los face a outros 
juízos? . Se os juízos éticos e de valor, a que aderimos, não se 
apóiam em fatos, na natureza e nas relações entre as coisas, 
deverão ser arbitrários e caprichosos ou, na melhor das hipóteses, 
convencionais e relativos. Contudo, quem seguir esta linha de 
pensamento poderá ver-se compelido a proclamar que os juízos 
éticos e de valor são deriváveis logicamente de juízos fatuais, 
sejam estes empíricos ou não-empíricos. Seus adversários os 
têm, por isso mesmo, contestado, dizendo não se poder assim 
agir por ser impossív�l retirar um Deve de um É ou obter um 
Valor a partir de um Fato. 

Orá, por vezes, parece que justificamos um juízo ético ou 
de valor apelando para um fato. Dizemos, assim ,  que certo ato 
é errado porque lesa alguém ou que um quadro é valioso porque 
encerra simetria. Contudo, um minuto de reflexão mostra que 
nossa conclusão não se apóia apenas em nossa premissa fatual. 
No primeiro caso, estamos presumindo, tacitamente, que atos 
lesivos a alguém são errados, o que é um princípio moral ; e, 
no segundo caso, presumimos que quadros que apresentem sime
tria são valiosos, o que corresponde a um juízo de valor. Em 
tais casos, portanto, não estamos justificando nosso juízo ético 
ou de valor com base apenas em um fato, mas numa premissa 
- mais básica - ética ou de valor. O problema está em saber 
se nossas premissas éticas ou de valor - ainda mais básicas -
podem ser derivadas, logicamente e com exclusividade, de pre
missas fatuais. 

Significaria isso que conclusões nas quais aparecessem ter
mos como "deve" e "bom" poderiam ser logicamente derivadas 

· de premissas onde não se contivessem esses termos; e isso sim
plesmente não pode ser feito, observadas as regras da lógica 
ordinária, indutiva ou dedutiva. Tentar fazê-lo é, em essência, 
sustentar que A é B ,  logo A é C, sem introduzir qualquer pre
missa que ligue B e C .  Neste sentido, os que defendem que não 
podemos passar do É ao Deve ou do Fato ao Valor estão per
feitamente certos. Tal inferência é logicamente impossível, a 
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menos que uma terceira forma lógica especial nos permita fazê-la. 
Em verdade, alguns autores contemporâneos têm sugerido que 
existe essa lógica especial, permitindo, a partir de premissas 
fatuais, certas inferências diretas que levam a conclusões a res
peito do que é certo ou bom. Mas a teoria e as regras dessa 
lógica não foram ainda satisfatoriamente elaboradas e, até que 
o sejam, é difícil considerar seriamente a possibilidade aventada. 

TEORIAS DEFINICIONISTAS, NATURALISTAS 
E METAFÍSICAS 

Há, porém, uma possibilidade que· deve ser estudada seria
mente. É a posição definicionista, segundo a qual o Deve pode 
definir-se em termos de É, e o Valor, em termos de Fato. Sendo 
tais definições aceitáveis, por força delas, poder-se-á passar logi
camente do É ao Deve ou do Fato ao Valor. Se, por exemplo, 
"Devemos fazer . . .  " equivaler a "A sociedade exige que faça
mos . . .  ", então de "A sociedade exige que mantenhamos as 
promessas" seguir-se-á que devemos manter as promessas . E 
não adiantará replicar, como replicaram alguns, que essas defi
nições não são possíveis, de vez que não podemos retirar um 
Deve de um É, pois isso equivaleria a cair em círculo vicioso. 
Impõe-se, pois, que examinemos mais minuciosamente as teorias 
.definicionistas . 

Segundo essas teorias, os termos éticos podem ser definidos 
por termos não-:éticos, e as sentenças éticas traduzidas por sen
tenças não-éticas de tipo fatual. R. B. Perry, por exemplo, propõe 
definições como estas : 

"bom" significa "ser objeto de interesse (desejo ) ", 
"correto" significa "levar a uma felicidade harmoniosa" . 1  

De acordo com esse autor, portanto, dizer que X é · bom não 
passa de uma forma de dizer que é objeto de desejo, e dizer 
que Y é correto corresponde a outra maneira- de dizer que Y 
conduz à felicidade harmoniosa. Um teólogo poderia sustentar 
que "correto" significa "ordenado por Deus" ;  de acordo com 
ele, dizer que Y é correto equivaleria simplesmente a uma forma 

1 R. B.  Perry, Realms o/ Value . (Cambridge, Mass . : Harvard University Press, 
1954 ) .  pp. 3 ,  1 07 .  109. Cf. R. B.  Brandt, op. clt., pp. 264, 274-275. 
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breve de dizer que é ordenado por Deus . Para  todas. essas po
sições, os juízos éticos e de valor são, sob disfarce, um tipo 
qualquer de asserção de fato. Quem como Perry, diz que eles, 
sob disfarce , são asserções de fato empírico é um naturalista 
ético; quem os encara como asserções disfarçadas de um fato 
metafísico ou teológico é chamado moralista rne tafísico . São 
possíveis múltiplas teorias de ambas as espécies, tudo dependen
do das definições propostas. Além disso e em qualquer caso, a 
definição poderá ter caráter narrativo, quando se limita a expli
car o que ordinariamente signifi ca  o termo definido ou caráter 
de uma proposta reformadora acerca do que ele deverá significar. 
As definições de Perry são oferecidas como propostas reforma
doras, pois julga ele que a forma comum de usarmos "bom" e 
"correto" é confusa e vaga. F. C. Sharp , de outra parte, propõe 
as seguintes definições narrativas : 

"bom" significa "desejado com base na reflexão", 

"correto" significa "desejado quando encarado de um ponto de 

vista impessoal" .2 

Ao oferecer definições ou traduções de termos e juízos éticos 
e de valor, um definicionista nos diz, ao mesmo tempo, como 
j ustificar tais juízos . Quando, por -exemplo, Perry nos diz que 
"bom" significa "ser objeto de desejo", ele nos está dizendo que 
podemos verificar emp1ricamente se X é bom verificando se é 
ou não desejado. Em termos gerais, de acordo com uma teoria 
naturalista, os juízos éticos e de valor podem ser justifi cados por 
investigação empírica, tal como podem sê-lo enunciados fatuais 
científicos e comuns ; e, de acordo com qualquer teoria metafí
sica, podem ser justificados por quaisquer métodos de emprego 
possíveis para justificação de proposições metafísicas ou teoló
gicas . De uma ou de outra maneira, eles teriam raízes na natu
reza das coisas. 

Os que se opõem a essas teorias acusam-nas, seguindo G. 
E .  Moore, de incidirem na "falácia naturalista", pois identificam 
um juízo ético ou de valor a um juízo fatual . Contudo, dizer 
como por vezes se diz que isso é uma falácia, sem demonstrar 
que é um erro, equivale simplesmente a evitar o problema. Os 
críticos afirmam também que todas as propostas definições de 

2 F. C. Sharp, Eth ics (Nova York ; The Century Co., 1 928 ) ,  pp. l09, 4 1 0-41 1 .  
Cf. Brandt, op. cit., pp. 259-262. 
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"bom" e de "correto" em termos não-éticos podem ser prova
das errôneas através de um argumento mui to simples , a que, 
por vezes, chamamos argumento da "questão .�berta" . Suponha
mos que um definicionista afirme que "bom" ou "correto" signi
fique "possuidor da propriedade P", por exemplo, "ser desejado" 
ou "levar à maior felicidade geral" . o argumento consiste em 
que, embora admitindo que algo possua a propriedade P, ainda 
assim possamos perguntar significativamente : "Mas é bom?" ou 
"É correto?" Ou seja, podemos razoavelmente dizer : "Isto tem 
P, mas é bom ( ou correto ) ?" Ora, se as definições propostas 
fossem adequadas , não poderíamos razoavelmente proceder dessa 
maneira pois equivaleria a dizer "Isto tem P, mas tem P?" ,  o 
que seria tolo . De maneira análoga pode-se· dizer "Isto tem P, 
mas não é bom ( ou correto ) ", sem incidir em contradição, o 
que não poderia acontecer, se a definição fosse adequada. · Con
seqüentemente, a definição não é adequada. 

A esse argumento, apresentado da forma simples que quase 
sempre se reveste, um definicionista poderia responder · de ma
neiras diversas . 1 ) Poderia dizer que o significado de palavras 
como "bom" e "correto", na linguagem comum, é obscuro, de 
sorte que, ao ser oferecida uma definição esclarecedora·, é quase 
certo que nela não se contenha tudo aquilo que vagamente as
sociamos ao termo. O substitutivo não será inteiramente equi
valente ao original, não obstante o que poderá constituir defi
nição aceitável. 2 )  Poderia assinalar que o termo a definir 
assume, eventualmente, significados vários, como vimos ocorrer 
em relação a "bom". Nessa hipótese, P será versão correta de 
um de seus usos, cabendo, apesar disso, indagar "Isso tem P, 
mas é bom?" Pode-se concordar, por exemplo, com que X é 
bom intrinsecamente e continuar perguntando, com procedência, 
se ele o é moralmente, extnnsecamente ou no todo. 3 )  Como 
Sócrates e seus interlocutores verificaram, freqüentemente é 
muito difícil precisar o significado das palavras que usamos. 
Isso quer dizer que quem ponha em dúvida certa forma de 
definir poderá sempre apelar para um argumento do -tipo ques
tão aberta, mas não_ quer dizer que nenhuma definição possa 
ser correta. 4) Um definicionista como Perry dirá que o argu
mento da questão aberta prova que as definições propostas não 
são versões acuradas do que "bom" e "correto" significam na 
linguagem comum, apesar do que, tudo considerado, ainda é 
desejável adotá-las . 5 )  A um definicionista como Sharp, que 
julga expressarem suas definições o que realmente queremos 
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significar, caberia mesmo dizer que não podemos razoavelmente 
indagar : ".É bom o que desejamos com base na reflexão?" ou 
"É correto o que aprovamos ao adotar um ponto de vista im
pessoal?" Suas definições são suficientemente plausíveis para 
dar a tal afirmativa considerável força. De qualquer modo, 
entretanto, e embora possa assistir razão aos críticos, eles estarão 
apenas contornando o problema enquanto se apoiarem no ar
gumento da questão aberta. 

Tal argumento, como habitualmente apresentado, não basta 
para refutar todas as teorias definicionistas. Em verdade, os 
que a ele recorrem quase nunca fazem esforço sério para conhe
cer as réplicas que lhes podem ser dadas ou para dar às defi
nições a atenção aprofundada que algumas delas certamente 
merecem. Não podemos, entretanto, buscar examinar isolada
mente as mais plausíveis definições propostas. Após estudá-las, 
duvido .de que qualquer teoria definicionista pura , seja natura
lista ou metafísica, possa ser tida como adequada versão do 
que realmente queremos significar. De fato, essas teorias afir
mam que um juízo ético ou de valor é simplesmente a asserção 
de um fato - que termos éticos e de valor constituem mera
mente vocabulário alternativo para a narração de fatos. Poderá 
dar.:.se que eles devam ser reinterpretados e t:ste seria o caso. 
No uso corrente, entretanto, isso não se dá. Quando fazemos 
apenas asserções fatuais, não estamos, por 'isso, adotando qual
quer atitude pró ou contra aquilo de que falamos ; não o estamos 
recomendando ou ordenando. Mas quando formulamos um 
juízo ético ou de valor, não somos neutros dessa maneira ; seria 
paradoxal que alguém dissesse "X é bom" ou " Y  é corret9'i, 
mantendo-se absolutamente indiferente a que fosse perseguido 
ou praticado, por de próprio ou por outrem. Se a indiferença 
se manifestasse dessa maneira, entenderíamos que a pessoa quis 
significar que aquilo é, em geral, encarado como bom ou correto, 
mas que ela não o encara assim. Em alguns de nossos juízos 
éticos e 'de valor podemos traduzir ou implicar asserções fatuais 
- ao dizermos, por exemplo : "Era rim borr.i homem" deixamos 
implícito, aparentemente, que era um homem honesto, bondoso 
etc. - mas aí não se esgota o que fazemos . 

Em resposta poderia ser · dito, ta.lvez por Perry, que deve
mos redefinir nossos tt:rmos éticos e de valor, de modo que 
passem simplesmente a constituir outro vocabulário para a nar
ração de fatos empíricos ou metafísicos ( com possível apoio no 
fato de que nossos juízos éticos e de valor poderiam, então, ser 
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justificados com base na c1encia ou na metafísica) . Caberia 
verificar se realmente necessitamos de uma forma alternativa de 
narrar fatos e se poderíamos continuar a fazer, sem um voca
bulário especial, o que vimos fazendo com nossos termos éticos 
- e que inclui, pelo menos, o expressar atitudes pró e contra, 
recomendar, aconselhar, avaliar e as·sim por diante. 

É duvidoso, portanto, que nos possamos satisfazer com 
qualquer teoria definicionista pura acerca do significado dos 
juízos morais e de outros juízos de valor. Parece-me também 
que tais teorias não bastam para resolver o problema da justi
ficação. Se aceitarmos certa definição de "bom" ou de "cor
reto", teremos, como vimos, condições para justificar juízos a 
propósito do que é bom ou correto. Significa isso que todo o 
peso recai sobre a definição e podemos continuar indagando 
como justificar uma definição ou por que aceitá-la. Tanto 
quanto me é dado perceber quando Perry procura persuadir-nos 
a aceitar sua definição de "correto", de, em verdade, nos está 
persuadindo a aceitar, como base para a ação, o princípio ético 
segundo o qual o que orienta no sentido da felicidade harmonio
sa é correto. A ele é vedado colocar primeiramente a definição 
e, em seguida, demonstrar que o princípio é válido, pois este 
é verdadeiro por definição. Perry não pode propor a definição, 
a menos que nos haja convencido acerca do princípio .  

Isso pode parecer óbvio, uma vez que a definição de Perry 
tem o sentido de uma recomendação. Mas um definicionista, 
que encare essa definição como narrativa e não como refor
madora, replicaria, presumivelmente, dizendo que sua definição 
se justifica simplesmente pelo fato .de expressar o significado 
comum, tal como se justificam as definições do dicionário. 
Tem-se dito que a noção de obrigação, tal como a conhecemos , 
não existia entre os gregos e é devida à teologia judaico-cristã. 
Poder-se-ia então sustentar que "deve", tal como usado em 
nosso discurso moral, significa "ordenado por Deus" e isso seria 
provavelmente aceito por muitas pessoas como uma versão do 
que pretendem significar com aquela palavra. Se perguntarmos 
a um definicionista teológico narrativo por que devemos fazer 
o que Deus ordena, ele provavelmente responderá, se entender 
que estamos buscando uma justificação e não um motivo, que 
assim devemos agir porque "deve" significa simplesmente "orde
nado por Deus" .  Mas, se verdadeiro, isso mostraria apenas que 
seu princípio ético se incorporara a nosso discurso moral ; não 
mostraria porque devemos continuar aderindo ao princípio, e 
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este é o problema. Em outras palavras, advogar a adoção ou 
a continuidade de adesão à definição de um termo ético ou de 
valor equivale, aparentemente, a tentar justificar o princípio 
moral correspondente. Apelar a uma definição para apoio de 
um princípio não é solução para o problema da justificação, 
pois é preciso justificar a definição, e justificá-la . envolve pro
blemas idênticos aos da justificação de um princípio. 

Se o que foi exposto procede, as normas e valores éticos 
básicos não podem ser justificados com recorrência à natureza 
das coisas, em nenhum sentido estritamente lógico. Assim pro
ceder só seria logicamente possível se "correto", "bom" e "deve" 
fossem suscetíveis de definição em termos não-éticos . Tais de
finições, contudo, não passam de disfarçados princípios éticos 
ou juízos de valor, que não ppdem ser deduzidos logicamente da 
natureza das coisas . Segue-se que a Ética não depende logica
mente de fatos acerca do homem e do mundo, sejam estes 
empíricos ou não-empíricos, científicos ou teológicos. 

É ainda imaginável que, em algum sentido não-lógico, nos
sas normas básicas e juízos de valor possam ser justificados por 
apelo à natureza das coisas .  Já vimos que os egoístas éticos 
procuram justificar sua teoria da obrigação, asseverando que 
a natureza humana é de tal forma constituída que cada um 
de nós persegue sempre o seu próprio bem. Já vimos também 
que Mill e outros hedonistas buscam justificar a teoria que de
fendem, demonstrando que a natureza humana é constituída de 
molde a não desejar nada que não seja porção integrante da 
felicidade ou meio para alcançá-la. Nem egoístas nem hedo
nistas afirmam que seus argumentos propiciem uma prova lógica 
estrita. Deixei assinalado que tais argumentos são de força 
considerável, se corretas suas premis&as . · Mas vimos razões para 
pôr em dúvida as premissas dos argumentos psicológicos em 
prol do egoísmo e do hedonismo e, em conseqüência, devemos 
considerá-las insatisfatórias . De qualquer forma, entretanto, é 
duvidoso que se possa encontrar "provas" semelhantes dos prin
cípios de benevolência, justiça ou utilidade. 

Muitos afirmam que a moralidade depende da religião ou 
da teologia - que os princípios éticos podem ser justificados 
por apelo a premissas teológicas e só por apelo a premissas . 
teológicas . Aos que · assim pensam devemos responder, recor
rendo a nosso argumento, que essa dependência não pode ser 
uma dependência lógica. Como é natural, poderão continuar 
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sustentando que a moralidade depende da religião por via psico
lógica ;  porque não é possível, por exemplo, sem religião, dispor 
de adequado m_otivo para ser moral. Creio, porém, que isso 
só é verdade, se o for, em sentido muito especial ; seja como 
for, ainda que as crenças e experiências religiosas se façam ne
cessárias para a motivação, daí não decorre que delas dependa 
a justificação dos princípios morais. Poderão os teólogos afir
mar também que a lei do amor ou da benevolência é suscetível 
de ser racionalmente justificada em bases teológicas, aindi! que 
sobre elas não- possa repousar logicamente. Poderão eles sus
tentar, ·por exemplo, que se alguém acredita inteiramente ou 
tem a experiência inquestionável de que Deus é amor, esse 
alguém, se é racional, deverá concluir que ele também está 
obrigado ao amór. Poderão os teólogos dizer que, embora essa 
conclusão não seja uma decorrência lógica, seria desarrazoado 
tirar qualquer outra ou evitar tirá-la. E, ao assim acreditarem, 
poderão estar certos . Por tudo o qué disse, inclino-me a acre
ditar que estejam· certos ; contudo, daí não decorre que o prin
cípio da benevolência ( não falemos do da igualdade ) dependa 
da rel igi ão para ver-se justificado mesmo neste sentido não-lógi
co. Poderá dar-se que ele também se justifique de alguma 
outra maneira. 

INTUICIONISMO 

Devemos, portanto, abandonar a noção segundo a . qual 
nossos princípios e valores básicos podem ser justificados pela 
demonstração de que se apóiam logicamente em proposições 
verdadeiras acerca do homem e do mundo. Devemos também 
admitir ou insistir em que não podem ser satisfatoriamente justi
ficados por apelo a argumentos psicológicos tais como os dos 
h edonis tas e egoístas. E agora se apresenta outra resposta co
mum ao problema da justificação - o ponto de vista de que 
nossos princípios básicos e juízos de valor são intuitivos ou 
evidentes por si mesmos e, assim, não precisam ser justificados 
por qualquer tipo de argumento lógico ou psicológico, porque 
são autojustificáveis ou, nas palavras de Descartes, "clara e dis
tintamente verdadeiros" . Essa doutrina foi, até recentemente, 
poderosa, · e é defendida por muitos dos escritores que mencio
namos ; Butier, Sidgwick, Rashdall, Moore, Prichard, Ross, 
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Carritt, Hartmann, Ewing e, possivelmente, Platão. Essa ma
neira de ver é, algumas vezes, chamada intuicionismo e, outras 
vezes, não-naturalismo. 

O .intuicionismo envolve e põe-se na dependência de certa 
doutrina acerca do significado ou natureza dos juízos éticos . 
As teorias definicionistas dizem, implicitamente, que os termos 
éticos representam propriedades das coisas, como ser desejada 
ou ser conducente à vida de felicidade harmoniosa, e que os 
juízos éticos e de valor não passam de enunciados que atribuem 
aquelas propriedades às coisas. Os intuicionistas subscrevem 
essa maneira de ver, porém negam que propriedades a que nos 
referimos por palavras como "bom" e "deve" sejam definíveis 
em termos não-éticos. Em verdade, insistem em que algumas 
dessas propriedades são indefiníveis ou simples e insuscetíveis 
de análise, como por exemplo a vermelhidão ou a aprazibili
dade. Sidgwick afirma que "deve" corresponde a uma proprie
dade dessa espécie, Moore sustenta que tal se dá com ,"bom" 
e Ross assevera que se dá com ambos esses termos . Essas pro
priedades não são, portanto, mais ininteligíveis ou mais desco
nhecidas do que a vermelhidão ou a aprazibilidade. Mas não 
são propriedades naturais ou empíricas, como o são a vermelhi
dão e a aprazibilidade .  São de espécie diferente, não-naturais 
ou não-empíricas e, por assim dizer, antes normativas do que 
fatuais - diferentes, em espécie, de todas as propriedades de 
que se cogitou nas filosofias dos definicionistas . De acordo com 
essa doutrina, assim como para os definicionistas, os juízos éticos 
e de valor são verdadeiros ou falsos ; mas não são fatuais e não 
podem ser justificados por observação empírica ou por argu
mentação metafísica. Os juízos básicos, particulares ou gerais, 
são auto-evidentes e só podem ser percebidos por intuição; e 
isso decorre, segundo se afirma, de que as propriedades em 
causa são simples e não-naturais . 

Segundo esse ponto de vista, pode-se afirmar e afirma-se 
que os juízos éticos e de valor têm raízes na natureza e nas 
relações entre as coisas, mas não no sentido de que possam ser, 
logica ou psicologicamente, derivados de proposições a respeito 
do homem e do mundo, como sustentavam as doutrinas anterior
mente examinadas . Baseiam-se na natureza e nas relações entre 
as coisas, no sentido de ser evidente por si mesmo o fato de 
que uma coisa de certa natureza é boa como é bom por si 
mesmo, por exemplo, o que é agradável ou harmonioso; ou de 
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um ser de certa natureza deve tratar outro ser de certa natureza 
de uma certa maneira, como o homem deve, por exemplo, ser 
justo, bondoso e leal para com outro homem. 

Há numerosas razões para explicar por que o intuicionismo, 
que durante quase dois séculos correspondeu à posição domi
nante entre os filósofos morais, encontra, atualmente, poucos 
defensores. Antes de tudo, ele próprio propõe difíceis proble
mas de cunho ontológico ou epistemológico. Um intuicionista 
deve acreditar em propriedades simples, propriedades que sejam 
de uma peculiar espécie não-natural ou normativa, em conceitos 
a priori ou não-empíricos, em intuição, em proposições auto
evidentes ou sintéticas e assim por diante. Todas essas crenças 
são de difícil defesa dentro do atual clima de opiniões. Referem
se nossos termos éticos a propriedades distintas e indefiníveis? 
É difícil ter certeza, e muitos filósofos não deparam com tais 
propriedades em sua experiência. É também muito difícil com
preender a que se assemelha uma propriedade não-natural, e 
os intuicionistas não têm proporcionado esclarecimentos muito 
satisfatórios. Além disso, é muito difícil sustentar, dentro da 
esfera da Ética, a crença em conceitos a priori e em verdades 
evidentes por si mesmas, agora que os matemáticos abandona- · 
ram a idéia de que, em seu campo, haja verdades e conceitos 
dessa espécie . 

Difícil é também acomodar o intuicionismo _às teorias do
minantes em Psicologia e Antropologia, ainda que não enten
damos terem elas provado o relativismo, ponto a que retorna
remos. Uma visão mais ampla dos significados do significado 
e das funções e usos da linguagem também lança dúvida sobre 
a doutrina de que os juízos éticos são, antes de tudo, asserções 
atributivas-de-propriedade, como os intuicionistas, à semelhança 
dos definicionistas, acreditam. 

A despeito dessas considerações, poderá ainda ocorrer que 
o intuicionismo seja  verdadeiro. Mas há contra ele um argu
mento que muitos consideraram decisivo. É utilizado pelos não
cognitivistas e pelos não-descritivistas e, é interessante, asseme
lha-se ao argumento da questão aberta usado contra os 
definicionistas pelos próprios intuicionistas . Suponhamos, diz-se, 
que existam essas propriedades não-naturais e indefiníveis de 
que nos falam os intuicionistas . Suponhamos também que ·  o 
ato A tenha uma dessas propriedades, P. Então, pode-se admi
t i r  que A tenha P e continuar razoavelmente perguntando : 
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"Mas por que devo fazer A?"  Assim não se  poderia proceder, 
se "Devo fazer A"  significasse "A tem P" e, por conseqüência, 
não significa "A tem P", como pensam os intuicionistas .  

Esse argumento não me parece convincente. "Por que devo 
fazer A ?" é uma pergunta ambígua. Quem a faz pode estar 
indagando : "Que motivos existem para que eu faça A?" ou 
estar indagando : "Sou, de fato, moralmente obrigado a fazer A ?" 
Em outras palavras, pode-se estar procurando motivação ou 
justificação . Pode-se, por certo, admitir que A tem P e con
tinuar razoavelmente perguntando : "Que motivos existem para 
que eu faça A ?" Mas isso, diria um intuicionista, não vem ao 
caso, pois se está propondo uma teoria da justificação e não 
uma teoria da motivação, muito embora ele estej a preparado 
para oferecer, em tempo próprio, uma teoria da motivação. O 
problema está, · portanto, em saber se é possível admitir que A 
tenha P e continuar perguntando, razoavelmente : "Devo de 
fato, fazer A?"  Importa, aqui, lembrar que o intuicionista afir
ma que "Devo fazer A" significa "A tem P" ou, em outras 
palavras, que P é a propriedade da obrigatoriedade .  Em conse
qüência, ele pode contestar o argumento, em sua forma aceitá
vel, dizendo que se "Devo fazer A "  significa, de fato, "A tem 
P", não é possível indagar, razoavelmente, "A tem P, mas devo 
fazê-lo?" Quem o critica poderá insis tir em que essa indagação 
é razoável, mas não no caso de haver admitido que "Devo 
fazer A" significa "A tem P". Para ele, · asseverar �implesmente 
que não significa "A tem P" é contornar o problema ; seu argu
mento não confirma a conclusão, presume-a . Se há uma pro
priedade de obrigatoriedade, como afirma o intuicionista, não 
se pode razoavelmente admitir que A tem P e indagar : "Mas 
é obrigatório?" 

De modo geral, entretanto, o intuicionismo não me parece 
plausível, embora não haj a  sido refutado. Como já disse, não 
considero os juízos éticos e de valor meros enunciados atribu
tivos de propriedades naturais ou '. não-naturais ; expressam ati
tudes favoráveis ou desfavoráveis,· recomendam, prescrevem e 
assim por diante. Poder-se-ia, naturalmente, sustentar que, além 
disso, atribuem propriedades simples não-naturais às ações e 
às coi sas, mas tal posição levaria às dificuldades qu e menciona
mos . O ponto principal a deixar assinalado é o de que a crença 
em axiomas éticos e em juízos de valor auto-evidentes e seus 
corolários são tão difíceis de defender que parece mais avisado 
buscar outra resposta para o problema da jus t ificação .  
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TEORIAS NÃO-COGNITIVAS OU NÃO-DESCRITIVISTAS 

O terceiro tipo geral de teoria acerca da significação ou 
natureza de juízos éticos e de valor não tem denominação satis
fatória. Tem, contudo, sido chamada não-cognitivista ou não
descritivista porque, em oposição tanto a definicionistas como 
a intuicionistas, sustenta que aqueles juízos não são asserções 
ou enunciados que atribuem (ou negam ) propriedades a ações, 
pessoas ou coisas; e afirma que aqueles juízos têm uma " lógica" , 
significação ou uso diferente. Em tal posição abrange ampla 
variedade de pontos de vista, alguns rriais e outros menos 
extremados. 

1 . As mais extremadas são algumas doutrinas negadoras 
de que os juízos éticos ou, pelo menos, os juízos éticos básicos 
sejam suscetíveis de qualquer espécie de justificação racional 
ou objetivamente válida. Segundo uma dessas doutrinas - a 
de A .  J. Ayer - não passam de expressões de emoção, muito 
se assemelhando a exclamações. Dizer que matar é errado é 
como dizer "matar, buuu ! " ;  não diz nada que seja verdadeiro 
ou falso e não pode ser justificado de maneira racional. Rudolf 
Carnap, certa vez, adotou posição parecida, exceto pelo fato 
de que entendia "matar é errado" mais como uma ordem "não 
mate" do que como uma exclamação emotiva. Analogamente, 
muitos existencialistas encaram os juízos básicos éticos e de 
valor, que têm caráter fundamental, sejam eles particulares ou 
gerais, como compromissos ou decisões arbitrários, para os 
quais nenhuma justificação pode ser dada, 

Devo assinalar que essa posição irracionalista a propósito 
de juízos éticos e de valor. não é acolhida apenas por existen
cialistas e positivistas ateus .  É defendida também pelo menos 
por alguns existencialistas religiosos e por outros teólogos . Um 
teólogo que sustentasse, por exemplo, que os princípios básicos 
da Ética são ordenamentos divinos estaria assumindo uma posi
ção muito semelhante à de Carnap. Se ele acrescentar que os 
ordenamentos de Deus são arbitrários e não podem ser racio
nalmente justificados, sua posição não será menos extremada. 
Se ele sustentar que os ordenamentos de Deus são, pelo menos 
em princípio, racionalmente defensáveis, sua posição estará entre 
as menos extremadas, que em breve descreverei. 

2. A forma que C. L. Stevenson dá à teoria ·emotiva é menos 
extremada do que a de A .  J .  Ayer. Afirma que os juízos éticos 
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e de valor expressam as atitudes de quem fala e provocam ou 
procuram provocar atitudes semelhantes em quem ouve. Mas 
ele se dá conta de que, em considerável porção, nossas atitudes 
baseiam-se em nossas crenças e podem ser apreciadas pela ra
zão. Posso, por exemplo, ser favorável a certa maneira de agir 
por acreditar que ela traz ou trará certos resultados. Usarei o 
fato de que ela acarreta aqueles resultados como um argumento 
favorável. Mas você pode afirmar que ela não acarreta aqueles 
resultados e, se lhe for possível provar isso, minha atitude estará 
sujeita a mudança e posso suspender o juízo segundo o qual 
aquela maneira de agir é correta ou boa. Em certo sentido, você 
me refutou. E isso, naturalmente, só ocorre, porque há, de 
minha parte, a atitude implícita de ser a favor de certos resul
tados e não de outros. Stevenson prossegue para sugerir que 
nossas atitudes básicas e os juízos éticos ou de valor por meio 
dos quais as expressamos não podem derivar de crenças de qual
quer espécie e, assim sendo, não podem de forma alguma ser 
apreciadas pela razão. Ele é, contudo, de espírito aberto acerca 
deste ponto e dá larga margem para uma espécie de argumen
tação e arrazoado. 

3. Mais recentemente, e devidas em especial a numerosos 
filósofos de Oxford, surgiram posições ainda menos extremadas . 
Recusam-se eles a encarar os juízos éticos e de valor como sim
ples expressões ou como estímulo de sentimento ou de atitude, 
como simples ordens ou como decisões ou compromissos arbi
trários . Encaram-nos, antes, como apreciações, recomendações , 
conselhos e assim por diante; e acentuam o fato de que tais 
juízos implicam estarmos dispostos a generalizá-los ou univer
salizá-los e preparados para discutir a respeito deles ; pontos que 
admitimos. Em outras palavras, assinalam que ao dízermos ser 
algo bom ou corret,o deixamos implícito que há razões para 
nosso juízo e que tais razões não têm um poder de imposição 
apenas pessoal. Dispõem-se eles a dizer mesmo que tais juízos 
podem ser considerados verdadeiros ou falsos, embora se trate 
de uma forma de juízo muito diferente de "X é amarelo" ou 
"Y está à esquerda de Z". Para eles,  os juízos éticos e de valor 
são atos essencialmente racionais de apreciar, recomendar e 
preceituar. 

Já vimos que os argumentos produzidos em prol dessas 
teorias - o. argumento da questão aberta contra os definicio
nistas e o argumento similar contra os intuicionistas - são me
nos conclusivos do que se imaginou. Penso, apesar disso, que 
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essas teorias ou, pelo menos, as mais moderadas dentre elas, 
estão no caminho certo. A versão que oferecem da significação 
e da natureza dos juízos éticos e de valor é plausível e aceitável. 
Esses juízos não dizem apenas que alguma coisa tem ou não 
tem certa propriedade. Nem são eles simples expressões de 
emoção, vontade ou decisão. Fazem mais do que apenas expri
mir ou indicar as atitudes de quem fala. A valiam, instruem, 
recomendam, preceituam, aconselham e assim por diante ; e pro
clamam explicita ou implicitamente que o que fazem é racional
mente justificado ou justificável, coisa que não acontece com 
as meras expressões de emoção e com os ordenamentos . As 
posições mais extremadas são, portanto, errôneas como descri
ções da natureza dos juízos éticos e de valor. Além disso, não 
é necessário concordar com que tais juízos sejam insuscetíveis 
de justificação em qualquer sentido que importe. Admitem eles, 
geralmente, que se tais juízos não são auto-evidentes e não 
podem ser comprovados indutiva ou dedutivamente, com base 
em fatos empíricos ou não-empíricos, tal como vimos que se dá, 
segue-se daí que os mesmos juízos são puramente arbitrários . 
Mas tal não é a conseqüência. Poderá dar-se que essa concepção 
de justificação racional seja demasiado estreita . Mill pode estar 
com a razão, ao dizer, próximo do final do capítulo I de 
V tilitarianism: 

Não . . .  inferimos que [a aceitação ou rejeição de um primeiro 
princípio ético] deva depender de um cego impulso ou de uma 
escolha arbitrária. Há um sentido mais amplo da palavra 
"prova" que pode abranger . . . essa questão . . . A matéria é 
suscetível de apreensão pela faculdade racional; e aquela facul
dade não entra em contato com ela apenas pela via da intuição. 
Podem ser oferecidas considerações capazes de determinar que 
o intelecto conceda ou retire seu assentimento . . .  

Nesse caso, Mill se alia às teorias não-descritivistas mais 
recentes, opondo-se .aos definicionistas, aos intuicionistas e aos 
não-descritivistas mais extremados. Todas essas correntes admi
tem que o conceito de justificação consiste em auto-evidência 
ou em prova indutiva ou dedutiva. Somente os intuicionistas 
e definicionistas acreditam que os juízos éticos e de valor possam 
ser justificados de uma ou de outra dessas maneiras .  Os posi
tivistas e os existencialistas negam que os juízos éticos e de 
valor sejam suscetíveis de qualquer forma de justificação. De 
outra parte, Mill e os filósofos recentes menos extremados con-
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cordam com os intuicionistas e definicionistas ,  dizendo que os 
juízos éticos e de valor admitem justificação em algum sentido 
racional, mas apenas de acordo com algum "sentido mais amplo 
da palavra 'prova" ' .  

Neste ponto, é conveniente assinalar que mesmo coisas 
como "simples" expressões de sentimento ou ordenamentos po
dem ser justificados ou injustificados, racionais ou irracionais . 
Suponhamos que A esteja irritado com B, por julgar que B o 
insultou. C pode ter condições de demonstrar a A que a irrita
ção é injustificada, porque B realmente não o insultou . Se A 
continuar irritado, .embora já  sem razão, podemos considerar 
sua irritação irracional . Dando outro exemplo, se um oficial, 
julgando estar a porta aberta ordena a um soldado que a feche, 
é razoável que o soldado responda : "Mas, senhor, a porta está 
fechada", e seria desarrazoado que o oficial redargüisse :  "Isso 
não faz diferença. Feche-a ! "  Emoções e ordenamentos, pelo 
menos de modo geral, assentam-se em crenças e são justificados 
ou injustificados, racionais ou irracionais, na dependência do 
que sejam as próprias crenças. 

Em minha opinião, mesmo as menos extremadas dentre 
as teorias não-descritivistas recentes carecem de profundidade . 
Apressaram-se a admitir uma espécie de relativismo básico. In
sistem ein que os juízos éticos e de valor implicam a presença 
ou, pelo menos, a possibilidade de oferecer razões que os justi
fiquem. Mas, invariavelmente, admitem ou mesmo insistem 
em que a validade dessas razões é, afinal, relativa, considerado 
o indivíduo ou a cultura a que de pertence e, assim, juízos 
básicos conflitantes podem ser ambos justificados ou justificá
veis . Pode ser que, no fim, devamos concordar com essa posi
ção, porém as mais recentes formas de expô-la esquecem por 
completo um aspecto dos juízos éticos e de valor a propósito 
do qual o intuicionista A. C. Ewing de há muito vem insistindo, 
ou seja, a de que tais juízos fazem ou trazem implícita a exigência 
de serem justificados ou considerados válidos objetivamente e 
racionalmente . Em outras palavras, um juízo ético ou de valor 
deve resistir ao mais minucioso exame de quem o formulou e 
dos outros, exame que se faça à luz da meditação mais cuidadosa 
e do melhor conhecimento, exame a que não possam resistir 
juízos que se lhe oponham. David Hume assinala muito bein· 
esse ponto na Parte I de Enquiry into the Principies o/ Morais 
(mas referindo-se apenas a juízos morais) : 



1 30 ÉTICA 

A noção de moral supõe algum sentimento comum a toda a 
humanidade, que recomenda o mesmo objeto à aprovação geral. 
Quando um homem chama outro de seu inimigo, seu · rival, seu 
an tagonista, seu adversário, entende-se que ele fala a linguagem 
do amor-próprio e que expressa sentimentos próprios, brotados 
de sua circunstância e situação particulares. Mas quando ele 
atira a ou tro homem o epíteto de vicioso ou odioso ou depra
vado, ele fala outra linguagem e expressa sentimentos com os 
quais esp!!ra que todos concordem. Ele deve, neste caso . . . 
apartar-se de sua situação particular e pessoal, escolhendo ponto 
de vista que seja comum a si mesmo e aos outros. . .. 3 . 

E deve sustentar, poderia Hume ter acrescentado, que todos 
quantos adotarem seu ponto de vista e, a partir dele, examinarem 
os fatos importantes hão de chegar à mesma conclusão proposta. 
Em verdade, Hume prossegue, para sugerir que precisamente 
por necessitarmos ou desejarmos uma linguagem em que ex
pressar não apenas sentimentos próprios, mas sentimentos com 
os quais esperamo�. todos concordem, uma linguagem outra na 
qual possamos proclamar que nossos sentimentos são justificados 
e válidos, é que tivemos de 

, , . inventar um peculiar conjunto de termos para exprimir 
esses sentimentos univem: is de censura ou aprovação. . . . Vir
tude e vício tornam-se conhecidos; a ·  moral é recqnhecida; sur
gem certas idéias gerais acerca da conduta e comportamento 
humanos . . . 

Essa como que apreciação de nosso discurso normativo 
parece-me eminentemente esclarecedora, É uma linguagem em 
que podemos exprimir nossos sentimentos - aprovações, desa
provações, avaliações, recomendações, conselhos, instruções, 
prescrições - e lançá-los à arena pública para exame e debate 
racional , sustentando que eles resistirão a esse debate e que 
nossos interlocutores concordarão conosco se também se colo
carem em nosso ponto de vista. E que assim é, podemos ver, 
considerando o fato de que, se A formula um juízo ético a 
respeito de X e, depois de contestado por B,  diz : "Bem, pelo 
menos sou a favor de X", entendemos que ele recuou. Passou 
da linguagem de diálogo público para a da mera auto-expressão. 

3 O p .  cit . ,  pp. 1 1 3- 1 1 4 .  Cf, R. B. Brandt, op. cit. , pp. 40 1-402 . 
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Essa posição toma em conta a validade objetiva em que insistem 
tanto os intuicionistas como os definicionistas, mas considera 
também a importância de críticas recentes dirigidas contra aque
las posições. 

RELA TIVISMO 

Contra quaisquer dessas posições pode-se argumentar, na
turalmente, que a exigência . de justificação racional e objetiva, 
no sentido de prevalecer diante das posições rivais, face a um 
exame imparcial e esclarecido, é um puro erro e deve ser es
quecida. Tal é a posição do relativista, que deve ser agora 
examinada, embora só possamos fazê-lo de maneira rápida. 

Em verdade, cabe-nos distinguir pelo menos três formas de 
relativismo. Há, em primeiro lugar, o que pode ser chamado 
relativismo descritivo. Não_ se limita ele a dizer que são diferen
tes os juízos éticos e de valor formulados por pessoas e socieda
des diferentes. Com efeito, isso corresponderia à verdade, ainda 
que pessoas e sociedades concordassem acerca dos juízos éticos e 
de valor que revestissem caráter básico e discordassem apenas 
a propósito dos juízos derivados. Afirma o relativismo descritivo 
que são diferentes e mesmo conflitantes as crenças éticas básicas 
e os juízos de valor básicos consagrados por diferentes socieda
des e diferentes pessoas. Acentuo esse . ponto, porque o rela
tivismo descritivo não encontra corroboração no fato de que 
em algumas sociedades primitivas os filhos acreditam, diversa
mente de nós, que devem matar os pais antes que estes enve
lheçam. Esses povos primitivos talvez acolham essa crença por 
julgarem que os pais estarão melhor no além, se lá entrarem 
em boas condições físicas ; e, se este for o caso, sua ética e a 
nossa serão semelhantes por incluírem ambas o preceito segundo 
o qual os filhos devem fazer o quanto lhes seja possível em 
favor dos 'p�is. Nessa hipótese, a divergência diria respeito a 
um aspecto fatual e não a crenças éticas . 

Em segundo lugar, há o relativismo meta-étic<;>, doutrina a 
que devemos dar consideração. S_ustenta ela que, pelo menos 
no que se refere a juízos éticos ou de valor que tenham caráter 
básico, não há meio racional, objetivamente válido de preferir 
este àquele; em conseqüência, dois juízos básicos conflitantes 
podem ser igualmente válidos. 
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A terceira forma de relativismo denomina-se relativismo 
normativo. Enquanto o relativismo descritivo faz uma asserção 
antropoló�ica ou sociológica, e o relativismo meta-ético, uma 
asserção meta-ética, esta terceira forma de relativismo propõe 
um princípio normativo : o que é correto ou bom para um indi
víduo ou sociedade não o é para outro, ainda que sejam seme
lhantes as situações em causa ; equivale isso a dizer não apenas 
que não é julgado bom e correto por um o que é julgado bom 
e correto por outro ( o que seria repetir o relativismo descritivo) , 
mas a afirmar que o que, de fato, é bom ou correto num caso 
não o é em outro. Esse princípio normativo parece violar os 
requisitos de coerência e universalização que anteriormente refe
rimos. Será desnecessário analisá-lo, cabendo apenas acentuar
que não se pode justificá-lo apelando para qualquer das outras 
formas de relativismo e que ele não decorre de qualquer delas . 

Nosso interesse gira em torno da segunda forma de relati
vismo. O argumento habitualmente utilizado para apresentá-la 
apóia-se no relativismo descritivo. Ora, o relativismo descritivo 
não se impôs de maneira incontroversa.  Alguns antropólogos 
culturais e psicólogos sociais, como Ralph Linton e S .  E. Asch, 
chegaram mesmo a questionar-lhe a verdade. Além disso, para 
provar o relativismo meta-ético há que provar mais que o rela
tivismo descritivo .  Deve-se provar também que os juízos éticos 
e de valor á que as pessoas conferem caráter básico difeririam 
e se- chocariam, ainda que essas pessoas estivessem amplamente 
esclarecidas e partilhassem das mesmas crenças fatuais.  Não 
basta mostrar que os juízos éticos e de valor a que as pessoas 
conferem caráter básico são diferentes ,  pois é possível que tais 
diferenças sejam atribuíveis a diferenças  e lacunas em suas cren
ças fatuais, tal como no exemplo anteriormente citado, referente 
a sociedades primitivas. Nesse caso, continuaria a ser possível 
sustentar que há princípios éticos ou juízos de valor aos quais 
se empresta caráter básico que podem ter sua validade justificada 
perante todos, em princípio ao menos, se não na prática. 

É, contudo, extremamente difícil demonstrar que os juízos 
éticos e de valor tidos por básicos por diferentes pessoas con
tinuariam a diferir ainda que tais pessoas fossem amplamente 
esclarecidas, utilizassem conceitos claros, partilhassem das mes
mas crenças fatuais e estivessem adotando o mesmo ponto de 
vista. Para conseguir tal demonstração, seria necessário apontar 
c asos indiscutíveis em que todas. essas condições estivessem pre
e nchidas _e em que as pessoas ainda continuassem a divergir. An-
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tropologistas culturais não nos apontam casos desse tipo ; em 
todos os casos que citam, há diferenças em compreensão con
ceptual e em crença fatual. Ainda que escolhamos duas pes
soas filiadas à mesma cultura, não poderemos estar certos de 
atender a todas as condições necessárias . Concluo, portanto, 
que o relativismo meta-ético não foi demonstrado e que, em 
conseqüência, não somos obrigados, com relação a nossos juízos 
éticos e de valor, a colocar de lado a afirmativa -de que são 
objetivamente válidos, no sentido de que resistirão a exame 
por parte de todos quantos sejam livres de preconceitos, tenham 
a cabeça clara, estejam inteiramente informados e adotem o 
ponto de vista em questão. 

UMA TEORIA DA JUSTIFICAÇÃO 

Dispomos agora da essência de uma teoria do sentido e 
da justificação dos juízos éticos e de valor. Para ir além, de
vemos distinguir juízos normativos morais e não-morais, dizendo 
algo acerca da justificação de cada um deles. Entre os juízos 
morais, identificamos os de obrigação e os de valor moral ; é, 
dentre os juízos de valor não-moral, identificamos. os juízos de· 
valor intrínseco e os juízos de outros tipos de valor; Parece 
claro que, se soubermos como justificar os juízos de obrigação, 
saberemos como justificar os juízos de valor moral ; e, se sou
bermos como justificar os juízos de valor intrínseco, saberemos 
como justificar juízos de valor não-intrínseco. Poderemos, por
tanto, limitar-nos à justificação dos juízos de obrigação moral, 
sejam particulares, sejam gerais, e dos juízos de valor não-moral 
intrínseco, particulares e gerais. 

1 .  Ocupemo-nos, em primeiro lugar, destes últimos. O 
problema da justificação dos juízos de valor intrínseco só é 
relevante porque, através do princípio da benevolência, o pro
blema do que é bom ou mau (não-moralmente ) vem a influir 
sóbre o problema do que é correto ou incorreto. Afirma-se, por 
vezes, que juízos de valor intrínseco não podem ser justificados ; 
mas podem sê-lo os de valor extrínseco, pois há meios de de
monstrar que uma coisa tem ou não tem certos efeitos . O fato, 
porém, de não podermos exibir prova dos juízos de valor intrín
seco não significa estarmos impossibilitados de justificá-los ou 
de razoavelmente afirmar que se justificam. Sejam eles par-
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ticulares ou gerais, podemos continuar tentando adotar o ponto 
de vista valorativo, para verificar qual o tipo de juízo que 
somos levados a formular em tal condição, considerando a coisa 
em questão apenas na base de seu caráter intrínseco, sem cogitar 
das conseqüências, das condições ou dos aspectos morais. Que 
s-e deve entender por adoção de um ponto de vista não-moral
mente valorativó? Equivale isso a ser livre, bem informado, ·es
clarecido, imparcial, disposto a universalizar ; de modo geral, 
equivale a ser "calmo" e "frio", como diria Butler, na aprecia
ção de itens tais como prazer, conhecimento e amor. Foi o que 
tentamos fazer no capítulo 5 .  Se alguém encara um item dessa 
maneira refletida e vem a manifestar-se a favor dele, esse alguém 
estará racionalmente justificado ao julgá-lo intrinsecamente bom, 
ainda que não lhe seja possível fundamentar esse julgamento. 
Ao agir assim, esse alguém afirmará que todos os que procedam 
de maneira semelhante concordarão com ele ; e o juízo estará 
realmente justificado, se a afirmação for· correta, o que, entre
tanto, jamais se pode saber com segurança. Se outros que tam
bém afirmam ser calmos e frios não concordarem, importará 
reexaminar o assunto para verificar se ambos os lados estão 
efetivamente adotando um ponto de vista valorativo, se estão 
considerando apenas os traços intrínsecos, se se compreendem 
claramente um ao outro e assim por diante. Mais não é possível 
faz;er e, se o desacordo persistir, caberá continuar afirmando 
que se está certo ( isto é, que os outros concordarão afinal, 
se . . . ) ; mas importa cultivar a largueza de espírito e a tole
rância. Vimos, com efeito, no capítulo 5, que se deve admitir 
certa relatividade, pelo menos no escalonamento das coisas re
lacionadas como intrinsecamente boas, se não com referência à 
própria relação. 

2. Já nos capítulos 2 e 3 dissemos alguma coisa acerca da 
justificação de juízos a propósito do que é certo, errado ou 
obrigatório. Afirmamos que um juízo particular vincula essen
cialmente um juízo geral, de modo que não se pode considerar 
justificado um juízo particular, a menos que se aceite o juízo 
geral implicado e vice-versa. Isso é verd,ade, quer estejamos 
falando de ju(zos de dever efetivo ou de juízos de dever prima 
facie . Vimos também que os juízos de dever efetivo, sejam 
particulares ou gerais, não podem ser simplesmente deduzidos 
dos princípios básicos de benevolência e justiça, ainda que se 
recorra ao auxílio de premissas fatuais, pois que estas .devem 
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ser consideradas como princípios prima facie e podem, even
tualmente, entrar em conflito. Temos assim dois problemas : 
primeiro, como será possível - se o for - justificar juízos · de 
dever . efetivo, regras ou juízos particulares ; e, segundo; como 
será possível - se o for - justificar princípios gerais de dever 
prima facie? A ambas as perguntas poderá ser dada resposta 
idêntica. 

Primeiro, devemos adotar o ponto de vista moral nas con
dições indicadas por Hume; sendo livres , imparciais , dispostos 
a universalizar, dispondo de conceitos claros e informados acerca 
de tbdos os fatos possivelmente importantes. Então, estaremos 
justificados ao julgar que certo ato ou tipo de ação é correto, 
incorreto ou obrigatório e ao proclamar que nosso juízo é obje
tivamente válido, ao menos a.té o momento em que alguém, 
situado na mesma posição, vier a discordar. Nosso juízo ou 
princípio estará realmente justificado, se resistir ao exame de 
qualquer pessoa que se coloque em um ponto de vista moral. 
Suponhamos encontrar alguém que diga estar agindo· ass im, 
mas atingindo conclusão diferente da nossa. Nessa hipótese, 
devemos esforçar-nos ao máximo, através de reconsideração e 
debate, para verificar se algum de nós está, de alguma forma, 
deixando de preencher ·as condições. Se nenhuma falha puder 
ser identificada e o desacordo permanecer, poderf!mos e creio 
que cada qual deverá sustentar estar certo, pois de fato as con
dições nunca são perfeitamente preenchidas por ambos ; em con
seqüência, um de nós poderá ,  afinal, estar enganado. Se é ver
dadeiro o .que se disse acerca do relativisino, não podemos ambos 
estar certos . Mas ambos devemos· ser tolerantes e de espírito 
aberto para - continuar a conviver no interior da instituição moral 
da vida sem recorrer à força ou a outras armas 'não-morais . 

Estão, neste sentido, justificados nossos princípios de be
nevolência e de justiça? O argumento desenvolvido nos capítulos 
2 e 3 foi , em essência, uma tentativa de adotar o ponto de vista 
moral e, a partir dde, reexaminar as várias teorias normativas, 
para chegar a uma teoria própria. Nossas conclusões não foram 
demonstradas ,  mas talvez se possa afirmar que com elas concor
darão os que buscarem agir de maneira semelhante. Essa afir
mativa estava implícita na apresentação das conclusões. E de
vemos aguardar o resultado de exames a que outros a submetam 
para saber se é ou não verdadeira. 

O fato de que os juízos éticos e de valor reclamam o con
senso alheio não significa que o pensador individual se deva 
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curvar à opinião da maioria dos que com ele integram a socie
dade em que vive. Ele não reclama um consenso . efetivo, mas 
afirma que, no fim - um fim que nunca virá ou que só virá 
com o Dia do Juízo -, concordarão com ele os que examinarem 
livremente e com espírito aberto os fatos importantes, encaran
do-os do ponto de vista moral. Em outras palavras, ele está 
procurando um consenso ideal, que transcende as maiorias e as 
sociedades reais . Pode estar errada a sociedade em que alguém 
vive, e errados seus códigos e instituições . E aqui se coloca a 
autonomia do agente moral - ele deve adotar o ponto de vista 
moral e buscar o consenso final dos que procedem de maneira 
idêntica, mas julgando por si mesmo. Poderá errar, mas, como 
Lutero, não lhe é dado agir de outra maneira . 

Os problemas permanecem. O que é o ponto de vista mo
ral? Eis um problema que é c_rucial dentro da posição que suge
rimos. E é também um problema a propósito do qual tem havi
do, ultimamente, muita controvérsia e que dificilmente podemos 
tentar resolver. De acordo com uma teoria, alguém estará ado
tando o ponto de vista moral se, e somente se, estiver disposto 
a universalizar as próprias máximas. Kant provavelmente acei
taria essa maneira de ver, se estivesse vivo. Mas deixei assina
lado ser possível que alguém se disponha a universalizar, de um 
ponto de vista prudencial ; e também que o que alguém se dispo
nha a universalizar não precísa ser necessariamente uma regra 
moral. Do ponto de vista moral foram propostas outras carac
terizações formais semelhantes .  A mais plausível, na minha opi
nião, é a oferecida por Kurt Baier, em The Moral Point of View. 
Sustenta ele que alguém estará adotando o ponto de vista moral, 
se não estiver sendo egoísta, estiver agindo com base num prin
cípio, estiver disposto a universalizar os próprios princípios e 
estiver, ao agir assim, considerando, em termos de igualdade, 
o bem de todos . 

POR QUE OBSERVAR A MORAL ? 

Outro problema que requer atenção já foi anteriormente 
mencionado - por que devemos observar a moral? Por que 
devemos participar da instituição moral da vida? Por que deve
mos colocar-nos em um ponto de vista moral? Já fizemos notar 
que a pergunta "Por que devemos . . .  ? é ambígua e pode pedir 
como resposta uma motivação ou uma justificação. No caso em 
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pauta , pode-se, portanto, estar buscando : 1 )  motivos para fazer 
o que é moralmente correto ; 2 )  justificação para fazer o que 
é moralmente correto;  3 )  motivação para adotar o ponto de 
vista moral ou para filiação à instituição moral da vida ;  ou 4 )  
uma justificação d a  moralidade e d o  ponto d e  vista moral .  Fácil 
é perceber a forma que deve tomar uma resposta às questões 1 )  
e 3 ) ; consistirá em apontar os vários motivos prudenciais e não
prudenciais para agir de acordo com o que é certo ou para 
filiação à instituição moral da vida. Muitas dessas respostas são 
comuns ou podem ser facilmente imaginadas, de sorte que não 
há necessidade de insistir sobre esse ponto. A questão 2) pode 
ser considerada como equivalente a um pedido de justificação 
moral para a prática do que é correto. A resposta será, então, 
a de que agir · de acordo com o que é moralmente correto dis
pensa justificação, pois a justificação decorre da própria demons
tração de que o ato é correto. Nessas circunstâncias, formular 
a questão 2 )  equivale a indagar "por que , moralmente, devo 
fazer o que é moralmente certo?" Contudo, pode-se entender 
também que formular a questão 2) equivale a pedir uma justi
ficação não-moral para fazer o que é moralmente certo ; a res
posta será, então, semelhante à que se dê à questão 4 ) . Com 
efeito, a questão 4 ) ,  sendo um pedido de razões capazes de 
justificar a filiação ao sistema moral de pensar, julgar e viver, 
corresponde a um pedido de justificação não�moral da morali
dade. Que quer dizer isso? 

Aparentemente, existem aqui dois problemas.  Primeiro, por 
que deveria a sociedade adotar uma instituição como a da mo
ralidade? Por que deveria ela, para orientar a conduta,  desen
volver aquele sistema a par da lei, da convenção e da prudência? 
A resposta é fácil. De outra maneira, dificilmente poderiam ser 
conseguidas formas de vida satisfatórias em comunidade. As 
prováveis alternativas seriam um estado de natureza, no qual a 
totalidade ou a maioria de nós seria pior do que é, mesmo que 
Hobbes esteja errado ao imaginar que a vida em tal estado seria 
"solitária, incompleta, sórdida, bruta e curta" ; ou um Estado
leviatã, má.is totalitário que qualquer outro já imaginado, onde 
as leis regeriam todos os aspectos da vida e onde qualquer pos
sível desvio individual estaria impedido por um efetivo recurso 
à força .  

O outro problema diz respeito às  _ razões (não apenas mo
tivos ) não-morais existentes para que o indivíduo adote o esque
ma moral de pensar e viver. Até certo ponto, mas apenas até 
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certo ponto, já se deu resposta a essa questão. Em verdade, 
lendo o último parágrafo, um indivíduo poderia dizer : "Sim. 
Isso mostra que a sociedade necessita da moralidade e que é de 
minha conveniência que os outros adotem um esquema moral 
de vida. Mas não demonstra que eu deva adotá-lo. E não há 
como sustentar, em bases morais, que eu deva assim proceder. 
Quem uma justificação não-moral para peqsar que devo" . Ora, 
se isso quer dizer que ele deseja · ver demonstrado que é sempre 
de sua conveniência adotar um esquema inteiramente moral de 
vida - ou seja, que sua vida será necessáriamente melhor ou, 
pelo menos não será pior, no sentido nã�-moral de melhor -
duvido que sua exigência possa ser sempre atendida. Recorrendo 
a vários argumentos comuns, pode-se demonstrar que o esquema 
moral de vida provavelmente redundará em ,vantagens para ele, 
mas deve-se admitir, com toda a honestidade, que a adoção de 
um caminho moral pode conduzir a sacrifício e, conseqüente
mente, a pessoa pode não ter, no sentido não�moral, vida tão 
boa como de outra forma teria. 

· Daí, não decorre que s-eja impossível justificar os caminhos 
da moralidade face ao indivíduo, embora possa decorrer que 
não se pode justificar a moralidade em relação a certos indiví
duos. Em verdade, a j ustificação não-moral não é necessaria
mente egoísta ou prudencial. Se A perguntar a B por que ele, 
A, deve observar a moralidade, B poderá responder, pedindo 
a A que procure escolher racionalmente o tipo de vida que de
seja viver ou o tipo de pessoa que deseja ser. Em outras pala
vras, ele pode perguntar a A que tipo de vida escolheria se lhe 
cou�esse escolher racionalmente, ou seja, livremente, imparcial
mente e com pleno conhecimento de como seria viver os vários 
tipos alternativos de vida, inclusive o moral. B poderia, então, 
estar em condições de convencer A ,  estando este calmo e frio, 
de que o sistema de vida que ele prefere, tudo considerado, inclui 
o esquema moral de vida. Se assim ocorrer, ele terá justificado 
perante A o sistema moral de vida. 

Naturalmente que A poderá recusar-se a ser racional, calmo 
e frio. Poderá redargüir : "Mas por que devo ser racional?" Se 
fusse essa a sua postura original ao reclamar justificação, ele 
não teria porque reclamá-la. Pois só se pode reclamar justifi
cação quando se está disposto a ser racional. Não se pode, coe
rentemente, reclamar razões, a menos que se esteja disposto a 
aceitar razões de algÚma espécie. · Quem faz a pergunta : "Por 
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que devo· ser racional?" já se está comprometendo com a racio
nalidade; com efeito, esse compromisso é, pelo menos parte da 
conotação da palavra "devo" . 

Talvez A faça mais uma pergunta : "Que justificação tem 
a sociedade para exigir que eu adote um sistema moral de vida 
e pa:ra punir-me se eu assim não proceder?" Essa é uma questão 
moral; e A dificilmente poderá esperar que só se admita estar 
a sociedade autorizada à assim agir no caso de poder· demons
trar que daí resulta vantagem, para A .  Contudo, se a indagação 
de A for no sentido de saber se há justificação moral para a 
sociedade exigir dele pelo menos um mínimo de submissão à 
instituição moral da vida, a resposta será seguramente a de que 
a sociedade, por vezes, está justificada ao agir assim, tal como 
antes vimos. Mas, como também vimos, a sociedade deve ser 
cautelosa nesse ponto. Em verdade, dela também se exige, mo
ralmente, respeito à autonomia e à liberdade do indivíduo e 
que, de · modo geral, o trate de maneira justa ;  e deve sei:" lem
brado que a moralidade surgiu para favorecer a perfeição das 
vidas individuais e não para interferir nelas mais do que o ne
cessário. A moralidade é feita para o homem, não o homem 
para a moralidade. 
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