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Em Postmodern Ethics1 – o livro ao qual os presentes ensaios se 
referem e cujos temas desenvolvem –, analisei as mudanças que a 
nova perspectiva pós-moderna trouxe ou pode trazer para nossa 
compreensão ortodoxa da moralidade e da vida moral. Propus 
nesse livro que a abolição de certas esperanças e ambições mo-
dernas, e a dissipação das ilusões com que elas envolveram os 
processos sociais e as condutas de vida dos indivíduos, permitem- 
nos enxergar melhor que nunca a verdadeira natureza dos fe-
nômenos morais. O que ela nos permite ver, acima de tudo, é o 
status “primordial”, primário, da moralidade: muito antes de nos 
ensinarem e de aprendermos as regras de bom comportamento 
socialmente construídas e promovidas, e de sermos exortados a 
seguir certos padrões e nos abster de seguir outros, já estamos 
numa situação de escolha moral. Somos, por assim dizer, inevita-
velmente – existencialmente –, seres morais: somos confrontados 
com o desafio do outro, o desafio da responsabilidade pelo ou-
tro, uma condição do ser-para. Essa “responsabilidade por”, em 
vez de resultar do ordenamento social e de formação pessoal, 
enquadra a cena primordial a partir da qual os arranjos sociais 
e as orientações pessoais têm início, à qual eles se referem e que 
tentam reenquadrar e administrar.

. introdução .

Em busca de uma razão pós-moderna
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Essa proposição não significa enfatizar uma parte do debate 
antigo e em geral infrutífero sobre “bondade essencial” ou “mal-
dade essencial” do ser humano. “Ser moral” não significa “ser 
bom”, e sim o exercício da liberdade de autoria (como autor) e/
ou atuação (como ator) na forma de uma escolha entre o bem e o 
mal. Dizer que os seres humanos são “seres essencialmente mo-
rais” não significa afirmar que são em essência bons; e declarar 
que essas regras socialmente construídas e ensinadas são secun-
dárias no que diz respeito à condição moral primordial não quer 
dizer que o mal vem da distorção ou da incapacitação da bonda-
de original por efeito de pressões sociais insalubres ou arranjos 
sociais falhos. 

Afirmar que a condição humana é moral antes de significar ou 
poder significar qualquer outra coisa representa que, muito antes 
de alguma autoridade nos dizer o que é “bem” e “mal” (e por vezes 
o que não é uma coisa nem outra), nos deparamos com a escolha 
entre “bem” e “mal”. E a enfrentamos desde o primeiro momen-
to do encontro com o outro. Isso, por sua vez, significa que, quer 
escolhamos quer não, enfrentamos nossas situações como proble-
mas morais, e nossas opções de vida como dilemas morais. 

Decorre daí que assumimos responsabilidades morais (isto 
é, responsabilidades pela escolha entre bem e mal) antes de nos 
serem dadas ou de assumirmos quaisquer responsabilidades 
concretas por meio de contrato, cálculo de interesses ou adesão a 
uma causa. Também por isso é improvável que tais responsabili-
dades concretas esgotem e substituam de todo a responsabilida-
de moral primordial que se esforçam para traduzir num código 
de regras bem-comportadas; que o fato de haver uma responsa-
bilidade moral só pode ser ocultado, mas não revogado.

Esse fato primordial de nosso ser no mundo, em primeiro 
lugar, como uma condição de escolha moral não promete uma 
vida alegre e despreocupada. Pelo contrário, torna nossa condi-
ção bastante desagradável. Enfrentar a escolha entre bem e mal 
significa encontrar-se em situação de ambivalência. Esta poderia 
ser uma preocupação relativamente menor, estivesse a ambigui-
dade de escolha limitada à preferência direta por bem ou mal, 
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cada um definido de forma clara e inequívoca; limitada em par-
ticular à escolha entre atuar baseado na responsabilidade pelo 
outro ou desistir dessa ação – de novo com uma ideia bastante 
clara do que envolve “atuar baseado na responsabilidade”. 

Não é esse o caso. A própria responsabilidade pelo outro 
é abandonada com ambivalência: não apresenta limites óbvios, 
nem se traduz facilmente em medidas práticas a serem adotadas 
ou das quais se abster – cada qual se impregna de consequências 
desconfortavelmente imprevisíveis e difíceis de se avaliar de an-
temão. A ambivalência própria à condição de “ser-para” é per-
manente e incurável; só pode ser extraída com o que for “moral” 
na condição moral. é tentador dizer que enfrentar a ambivalên-
cia de bem e mal (e, portanto, “assumir a responsabilidade pela 
responsabilidade de alguém”) é o sentido (o único) de ser moral.

Isso significa, no entanto, esfregar o sal da solidão na ferida da 
ambivalência. Dilemas não têm soluções prontas. A necessidade 
de escolher vem sem uma receita infalível para a escolha corre-
ta. O esforço de se fazer o bem é empreendido sem a garantia da 
bondade de intenções ou de seus resultados. O domínio da res-
ponsabilidade é algo desgastado de todos os lados. é tão fácil fazer 
demais quanto fazer de menos aquilo que “agir de forma respon-
sável” pode idealmente exigir. A vida moral é um percurso de in-
certeza contínua. Ela é construída de tijolos de dúvida e cimentada 
com surtos de autodepreciação. Uma vez que as linhas divisórias 
entre bem e mal não tenham sido previamente traçadas, elas são 
estabelecidas no curso da ação, e o resultado desses esforços em 
termos de traçados de desenho é semelhante a uma sequência de 
pegadas na areia, e não a uma rede de estradas mapeadas. Assim, a 
solidão é um morador tão permanente e não excluível da morada 
da responsabilidade quanto a ambivalência.

Quando não suavizada e não satisfeita, essa solidão diante 
da endêmica ambivalência da condição moral é algo extrema-
mente doloroso. Não é de admirar que muito da inventividade 
humana tenha se dedicado, ao longo da história, a conceber ma-
neiras de se aliviar desse fardo. Em tempos pré-modernos, os 
principais desses projetos tinham caráter religioso. O núcleo de 



Vida em fragmentos12

todo sistema religioso não era a ideia de pecado, mas de arrepen-
dimento e redenção. Nenhuma religião jamais considerou a vida 
sem pecados uma perspectiva viável, nem propôs um caminho 
para uma vida sem mal. 

De um modo geral, as religiões aceitam de forma bastante re-
alista a inevitabilidade do pecado (ou seja, das crises de consciên- 
cia incontornáveis quando se leva em conta a incerteza incurá-
vel da situação moral) e concentram seus esforços nas formas de 
amenizar a dor pela nítida prescrição do arrependimento ligada 
à promessa de redenção. A essência das soluções religiosas para 
a ambivalência moral é, por assim dizer, lidar com ela em retros-
pecto, fornecendo meios para equilibrar o peso do fardo de uma 
escolha errada. O que foi feito pode ser desfeito – o mal pode ser 
o bem de novo. A responsabilidade pela escolha é ainda um as-
sunto solitário – ela repousa justa e precisamente nos ombros do 
indivíduo, assim como as consequências da escolha do mal em 
lugar do bem. Mas uma cura ex post facto é oferecida, e o é em 
conjunto, em nome de uma autoridade que transcende o poder 
e a compreensão do pecador, garantindo assim a libertação de 
uma ansiedade como compensação pela obediência.

A promessa de uma vida liberta do pecado (agora renomea-
do como culpa) foi tão somente o projeto moderno de refazer o 
mundo à medida das necessidades e capacidades humanas, de 
acordo com um projeto concebido de modo racional. A legis-
lação deveria ser a principal ferramenta de reconstrução (vista 
como um “novo começo”, no sentido mais amplo do termo, um 
começo desacoplado de tudo que tenha se passado antes, um vir-
tual “começar do zero”). No caso da condição moral, a legislação 
dizia respeito a projetar um código de ética: um código que (ao 
contrário das estratégias religiosas de arrependimento e perdão) 
pudesse realmente prevenir o mal, dando ao ator uma certeza a 
priori em relação ao que deve ser feito, ao que deve ser deixado 
de lado e ao que não deve ser praticado. (A viabilidade do projeto 
era garantida por antecipação, tautologicamente; seguir as regras 
éticas só poderia produzir o que fosse bom, já que “bom” foi de-
finido de forma clara como a obediência às regras.) 
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O projeto moderno postulou a possibilidade de um mundo 
humano livre não apenas de pecadores, mas do próprio pecado; 
não apenas de pessoas que fazem escolhas erradas, mas da pró-
pria possibilidade de erro de escolha. Pode-se dizer que, afinal, o 
projeto moderno postula um mundo livre de ambivalência mo-
ral. E uma vez que a ambivalência é a característica natural da 
condição moral, postula também o afastamento entre as escolhas 
humanas e sua dimensão moral. Foi isso que a substituição da 
escolha moral autônoma pela lei ética produziu na prática.

O centro das preocupações morais foi deslocado do autoexa- 
me do ator moral para a tarefa filosófica/política de operar as 
prescrições e proscrições de um código de ética. Enquanto isso, a 
“responsabilidade pela responsabilidade” – ou seja, a responsabi-
lidade de decidir quais medidas práticas a responsabilidade exige 
e que passos não se exigem (“vão além da exigência do dever”) 
– foi deslocada do sujeito moral para agências supraindividuais, 
agora dotadas de autoridade ética exclusiva.

Do ponto de vista do ator moral, a mudança teve muito a 
ser elogiada. (Na verdade, ela foi uma das principais razões pelas 
quais a rendição da autonomia pode ser representada, com cre-
dibilidade, como uma emancipação e um aumento de liberda-
de.) Tendo reduzido a vaga e maldefinida responsabilidade a uma 
lista finita de deveres ou obrigações, ela poupa ao ator muito do 
ansioso tatear no escuro, e ajuda a evitar a sensação persistente 
de que a conta nunca pode ser fechada, de que o trabalho nunca 
será afinal concluído. A agonia da escolha (a “tirania das possibi-
lidades”, de Hannah Arendt) em grande parte se foi, assim como 
nunca se mostra correto o gosto amargo de uma escolha. 

A substituição da obediência à regra pelo intenso, embora 
nunca bem-sucedido, ato de dar ouvidos a impulsos morais ir-
ritantemente reservados resulta na façanha quase inimaginável 
de não apenas absolver o ator da responsabilidade pessoal pelos 
erros cometidos, mas também de libertá-lo da própria possibi-
lidade de ter pecados. Mais depressa que as soluções religiosas 
equivalentes – porque se dá antecipadamente, antes que o ato 
tenha sido cometido –, a culpa é eliminada da escolha, agora 
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simplificada na forma de um dilema entre obediência e desobe-
diência à regra. 

Afinal, a passagem moderna da responsabilidade moral para 
as decisões éticas ofereceu uma medicação compensatória para 
uma doença induzida por outra realização moderna: o impedi-
mento de muitos dos determinantes que mantinham as ações 
dos atores confinadas e estritamente circunscritas, produzindo 
assim uma personalidade “desembaraçada”, “desencaixada”, para 
quem é permitido (e que é forçada a) se autodefinir e se auto-
afirmar. Ao self moral, a modernidade ofereceu uma liberdade 
complementada por formas patenteadas de escapar dela.

Naqueles que são em geral chamados tempos “pós-moder-
nos”, a moderna doença da autonomia persiste, enquanto o me-
dicamento de compensação não está mais disponível nas receitas 
prescritas pelo Sistema Único de ética. Ele pode ser adquirido 
apenas no livre mercado, em meio à acirrada guerra de publici-
dade entre as empresas de medicamentos, cada uma desafiando 
o blefe da outra, exaltando seus próprios produtos e enfraque-
cendo os clamores da concorrência. 

Com a suspensão do monopólio estatal da ética (na verdade, 
do desejo de monopólio por parte do Estado), e com o forneci-
mento de regras éticas em geral privatizado e abandonado aos 
cuidados do mercado, a tirania da escolha retorna ao ator – em-
bora desta vez não sobrecarregue tanto assim sua competência 
moral –, mas sob a forma de habilidades de compra. O ator é 
responsável não pelos conteúdos com que a responsabilidade é 
preenchida, mas pela escolha de um código de ética dentre mui-
tos, cada qual como o aval de especialistas em esportes e/ou uma 
credencial de sucesso de bilheteria. 

Na verdade, a “responsabilidade pela responsabilidade” não 
está mais alojada no poder central (ou nos poderes que aspiram 
à centralidade), mas foi transferida de novo para o ator. Porém, 
essa metarresponsabilidade privadamente possuída e gerida, sob 
nova versão, não é uma responsabilidade de dar ouvidos ao ins-
tinto moral, nem de seguir um impulso de moralidade, mas de 
situar a aposta de alguém num padrão ético suscetível de vitória 
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na guerra de promessas de especialistas e/ou índices de popula-
ridade. Na atmosfera instável de famas súbitas, modismos osci-
lantes e concessões grotescas, esta não é uma tarefa fácil – nada 
mais seguro que especular na bolsa. As consequências da escolha 
sobrevivem, em regra, à autoridade sob cujas recomendações a 
escolha havia sido feita. 

Entretanto, a tendência de as autoridades concessoras de per-
missões se afastarem prematuramente tira bastante o peso das 
consequências. A essência do ocorrido é que não se deixam rastros 
duradouros. Uma vida vivida como uma sucessão de episódios é 
uma vida não preocupada com as consequências. A perspectiva 
de se viver com os resultados de suas ações, sejam elas quais fo-
rem, parece um pouco menos assustadora, ainda que remota e in-
certa; menos assustadora, pelo menos, que a perspectiva imediata 
de desafiar a autoridade hoje mais vociferante e controladora de 
tropas. A modernidade enalteceu o adiamento da gratificação, na 
esperança de que essa gratificação fosse ainda gratificante quando 
o adiamento chegasse ao fim. O mundo pós-moderno, em que as 
autoridades brotam sem aviso prévio, do nada, para desaparecer 
de imediato, também sem prévio aviso, prega adiar o pagamento. 
Se a caderneta de poupança era a epítome da vida moderna, o car-
tão de crédito é o paradigma da pós-moderna.

Uma possível interpretação do que está acontecendo é que a 
pós-modernidade preserva os preciosos ganhos da modernidade 
– a “despreocupada” autonomia do ator –, ao mesmo tempo que 
remove a etiqueta de preço e os fios que a modernidade a eles 
atrelou. Agora, finalmente, você pode comer o bolo e ainda tê-lo 
depois. (Ou melhor, uma vez que os bolos tendem a ficar ve-
lhos e menos apetitosos mais depressa, você pode comer o bolo 
e reciclá-lo.) 

A pós-modernidade (ou, mais apropriadamente ainda, nes-
se contexto, a “modernidade tardia”), ouve-se uma e outra vez, 
é a coroação final do sonho moderno de liberdade e do longo e 
tortuoso esforço para tornar o sonho realidade. Celebremos en-
tão o mundo livre de obrigações imaginárias e falsos deveres. 
Com os princípios universais e as verdades absolutas dissipados 
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ou chutados para fora do campo da moda, não importa muito 
mais que princípios ou verdades pessoais alguém abrace (esse 
abraçar não deverá nunca ser rígido, de um modo ou de outro) e 
siga (esse seguir não precisa ser fiel demais nem comprometido, 
para falar a verdade).

Faz ou não faz diferença? Eis a questão. E segue como uma 
questão – talvez a questão crucial, constitutiva, da vida pós-
moderna (ou tardio-moderna). Pode-se dizer com considerável 
convicção que o que vale é precisamente o oposto da avaliação 
pós-moderna para a pós-modernidade: o falecimento dos univer-
sais e absolutos potencializados pelo poder tornou as responsabi-
lidades do ator mais profundas e certamente mais significativas 
que nunca. Pode-se dizer com convicção ainda maior que, entre 
a falência de absolutos universais e universais absolutos, por um 
lado, e uma licença do tipo “tudo passa”, por outro, há um gritan-
te non sequitur. Como Steven Connor recentemente observou, 
“a falta de valores absolutos torna todos os outros valores inter-
cambiáveis, assim como a ausência de um acordo em torno de um 
padrão-ouro faz todas as moedas do mundo valerem o mesmo.”2

Ou, como sugere Kate Soper, é perfeitamente possível (em-
bora ainda não se saiba se é também provável) desistir da “ideia, 
típica das grandes narrativas, de uma verdade única sem abrir 
mão da ideia de verdade como um ideal de regulação”.3 Quando se  
traduz a proposição de Soper para a linguagem da ética, pode- 
se dizer que é possível abrir mão da ideia de grande narrativa de 
um código de ética único sem desistir da ideia de responsabilida-
de moral como ideal de regulação. Após a tradução, no entanto, 
a proposição soa modesta e moderada demais. Poder-se dizer, 
em vez disso, que é precisamente pela morte do código de ética 
supostamente unificado e em aparência único que o “ideal de 
regulação” da responsabilidade moral pode alçar voo pleno. 

As escolhas entre o bem e o mal ainda podem ser feitas; 
desta vez, porém, em plena luz do dia e com pleno conheci-
mento de que ela foi feita. Com a cortina de fumaça de uma 
legislação centralizada e dispersa, e o poder de procurador de-
volvido ao signatário, a escolha é deixada ao sabor dos disposi-
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tivos da própria pessoa moral. Com o poder de escolha vem a 
responsabilidade. Se a escolha é inevitável, a responsabilidade 
é incontornável. Não resta qualquer esconderijo seguro, e os 
abrigos da responsabilidade ainda disponíveis tendem a ser re-
tirados das prateleiras dos supermercado ainda antes de expirar 
o termo de garantia a eles anexado, de modo que não há lugar 
para onde dirigir as reclamações se o produto apresentar defei-
tos. Fica-se com o produto e os seus defeitos, e tem-se apenas a 
si mesmo para responsabilizar.

Essa nova condição nos obrigará a fazer coisas boas com mais 
frequência que antes, e coisas más com menos frequência? Ela 
fará de nós seres melhores? Não se pode, de maneira respon-
sável, dar uma resposta  “sim” ou “não”. Como sempre, a situa- 
ção moral é dotada de uma ambivalência inerente, e ela não seria 
moral sem uma escolha entre o bem e o mal. (Antes de comer 
da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva não 
eram seres morais, e o Jardim do éden era um lugar sem mora-
lidade.) Essa nova condição conjura, no entanto, a perspectiva 
da maior consciência do caráter moral de nossas escolhas; de 
nosso enfrentar nossas escolhas de forma mais consciente; e 
de nosso enxergar seu conteúdo moral de maneira mais clara.

Deve-se repetir ao infinito: mesmo essa última perspectiva 
– de olhos mais abertos para o “por” em cada “com”, de ressus-
citar a consideração do outro temporariamente empurrada para 
longe ou suspensa por meio da obediência à norma – não augura 
necessariamente a chegada de um mundo melhor, habitado por 
pessoas melhores. Mesmo que essa perspectiva se torne realida-
de, não há qualquer tipo de garantia de que a moralidade ganhará 
ao expor-se, à queima-roupa, ao self moral abandonado a seu pró-
prio senso moral. Talvez ninguém, dada essa incerteza (ou melhor, 
esse medo), tenha voz mais pungente que Gillian Rose:

A nova ética [expressão pela qual Rose se refere a essa visão pós-
moderna de moralidade que repudia qualquer “política de princí-
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pios” e põe o outro, e não o sujeito moral, no centro] está acenando 
para “o outro”, que afoga e arrasta suas crianças água abaixo com 
seus gestos violentos, moribundos. A nova ética se preocupa com 
“o outro”, porém, uma vez que nega qualquer relação com o direito, 
pode ser misericordiosa e também impiedosa. Em ambos os casos, 
tendo renunciado a princípios e intenções, essa nova ética mostra 
“as melhores intenções” – a intenção de fazer as coisas direito dessa 
vez. Em seu regime de absoluta misericórdia, a nova ética estará tão 
envolvida com as consequências indesejadas quanto seu predecessor 
em termos de princípios.4

Essa é, grosso modo, a ideia que desejei transmitir em meu 
livro sobre ética pós-moderna: a pós-modernidade é ao mesmo 
tempo a maldição e a sorte da pessoa moral. Trata-se de uma ques-
tão moral em si: qual dessas duas faces da condição pós-moderna 
se consolidará como sua imagem duradoura.

Os ensaios reunidos neste volume aprofundam essas ideias 
e dão continuidade a elas – à medida que extraem sua seiva da 
vida cotidiana de homens e mulheres pós-modernos, ou os se-
cam e fazem murchar. Ao contrário dos antecessores, os ensaios 
estão menos preocupados com a questão de como a moralidade 
pode ser descrita na ausência de uma “política de princípios”, e 
muito mais – e sobretudo – com a questão de que aspectos das 
condições de vida tornam uma “política de princípios” redun-
dante ou impossível. 

Seria injusto culpar os filósofos por abandonarem os prin-
cípios e se recusarem a buscar os fundamentos inabaláveis da 
bondade humana; seria presunçoso propor que o aspecto preo-
cupante da situação moral do homem pós-moderno é que os fi-
lósofos “entenderam tudo errado” e negligenciaram seu dever. A 
filosofia sempre foi e continua a ser um comentário informado e 
ponderado sobre o ser; e o “ser em relação” que ela comenta é o 
tipo de ser vivido sob as condições que se tornaram o destino de 
homens e mulheres de seu tempo e de sua parte do mundo. Deve 
haver alguma coisa nesse tempo e nessa parte do mundo que faça 
com que alguns comentários familiares soem ocos ao fornecer 
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novos temas e novos tons. Estes ensaios são uma tentativa de 
desvendar esse “algo”.

Christopher Lasch observou que a sociedade “não é mais 
regida por um consenso moral”. Ele também indica que a nossa 
ordem social não exige “o consentimento informado dos cida-
dãos”. Proponho que as duas observações não são independen-
tes, e que os dois fenômenos que relatam têm raízes comuns. E 
que há uma ligação íntima entre ambos e um terceiro fenômeno, 
localizado aparentemente num plano diferente da experiência – 
“Nossa impaciência com tudo que limite nossa liberdade sobera-
na de escolha, … nossa preferência por ‘compromissos não obri-
gatórios’.”5 Proponho, assim, que o estudo da(s) moralidade(s) 
pós-moderna(s) seja uma análise do contexto da vida e das estra-
tégias de vida pós-modernas. O tema norteador destes ensaios é 
o fato de que as raízes dos problemas morais pós-modernos des-
cendem do caráter fragmentário do contexto social e do caráter 
episódico dos objetivos de vida. 

Estes são estudos menos sobre “consequências não inten-
cionais” do que sobre a endêmica e incurável ambivalência da 
cena moral primordial – a cena de escolhas morais e a cena de 
descoberta da moralidade das escolhas – em que as consequên-
cias são geradas por desígnio ou por padrão. Eles tentam fazer 
um balanço dos riscos e das oportunidades inerentes a essa cena 
– e, sobretudo, daqueles privilégios ambivalentes da vida pós-
moderna sobre os quais ainda não sabemos se são obstáculos ou 
trampolins; e que, por tudo que sabemos, ainda podem se tornar 
as duas coisas.


