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TOPICOS DE REFLExAO SOBRE ETICA 1

LuisMoita*

Gostaria de proper apenas tres t6picos para a vossa reflexao: oprimeiro sobre a etica em
geral,o segundo sobrea intervenc;ao social eo terceiro sobre acodificayao da deontologia.
Comec;ando pelo primeiro, em torno da questao da etica, recorda uma tradic;ao, que
provavehnente conhecem, que eo mito grego acerca de Prometeu e de Epimeteu. Para essa
tradic;ao gregahavia urn her6i- Prometeu-que em tempos tinha roubado o fogo sagrada aos
deuses eque o dislribuiu pelos humanos, dotando-os daquiloque emm atributos divines, ou seja,
a luz, a inteligencia, o conhecimento das artes e das ciencias. Depois deter raptado esse fogo
divino, Prometeu foi duramente castigado, pois os deuses-como sabem-fizeram-no acotrentar
para sempre.
Todavia, os deuses verificaram que a distribuic;ao que Prometeu tinha feito pelos humanos
eramuito desigual, uns eram mais inteligentes que outros, uns mais sabios que outros, uns mais
aptos para as artes e outros mais aptos para as ciencias. Entaodecidiram mandar urn segundo
emiss:kio -Epimeteu-para distribuir equitativamente por todos os humanos duas coisas que
doravante seriam comuns a todos eles, a saber, a etica ea politica. Dir-se-ia que ha assim uma
prerrogativapropria, universal epresente na conscienciade todos os humanos, que easensibilidade
para as questoes morais e aresponsabilidade face as questoes politicas, como se fossemdois
atributos irrecusaveis.

' Comunicayao apresentada ao Semim\rio Deontologia e £statuto Profissional dos Assistentes Sociais, organizado
pela APSS, Lisboa, 2 de Marvo de 1998 (transcriviio da apresentayiio oral).
* Vice-Reitor da UAL- Universidade Autonoma de Lisboa
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Isto significa, reportando-nos agora a etica e pensando nesse mesmo atributo universal, que
, ha em nos congenitamente urna liberdade de escolha,ja que nem todo o nosso comportamento
, eprogramado nem pre-detetminado. Dito de umamaneira urnpouco mais simples, isto significa
que avida de cada urn de nos pode ser em certa medida construida por si proprio. Possivelmente
estaafirmavao tern algo de banal eno entanto convem acrescentar de imediato que, se cada urn
se pode construir a si proprio, a verdade e que o faz tanto mais quanto mais contribui para
construir os outros. Tal interacyao,ja se sabe, emais complicada do que estas palavras podem
sugerii: Se e verdade que nos podemos construir uns aos outros, que nos construimos uns aos
outros, niio emenos verdade que nos podemos destruiruns aos out:ros. Seguindo nessa dii-ecyao
vamos provavelmente encontrar oreduto minimo de qualquer sistema etico, quepoderemos
; formular segundo a velha palavra da sabedoria tradicional: nao fazennos aos out:ros, oque nao
queremos que nos fa9am a nos. Diga-mos que eo principio minimo da 1-eciprocidade, base da
convivencia inter-humana.
Isto significa que na nossa pratica ba-de ressaltar asup1-emacia da conduta cooperativa sob1-e
o comportamento agressivo. Ao dizer esta frase, estou arecordar que na nossa interacyao ha
naturalmente duas vertentes indissociaveis epmventura fatalmente presentes que sao aagressao
ea coopera9ao. Dificilmente nos vivemos sem nos agredirmos uns aos outros, mas nao
sobreviveremos se nao cooperannos. Creio que a exigencia da moral, nao ambiciona
idealisticamente abolir a agressao, pretende apenas que haja supremacia da vertente de
coopera9ao. Isto e verdade nao so a escala global, como na rela9ao do face-a-face. Porque,
globalmente, como e bem sabido, estamos nurna sociedade excessivamente competitiva e
precisamos de nela afirmar a coopera9ao e asolidariedade. Dito por outras palavras, somos hoje
con:fi:ontados corn a necessidade deatticularurna macro-etica planetaria, que tenha em conta
. urna sociedade de coopera9ao, e ao mesmo tempo un1a micro-etica terra-a-terra, tambem
cooperativa, para onosso quotidiano.
Prometi urn segundo topico sobre aintetvenyao social. Quem intetvem no teneno do social
e pmtador de urna responsabilidade acrescida. No vosso easo de assistentes sociais, poderia
dizer-se que trabalham nessa fronteira da rela9ao interpessoal e do colectivo. E ao dizer
"colectivo", nao pensemos que estamos a falar de qualquer coisa de anonimo ou de impessoal.
0 colectivo ainda e humano, eo reino do social, nao e campo do impessoal. As sociedades sao
conjuntos cujas prutes sao tatnbem uns ''todos", sao totalidades, e isso altera significativamente
anossa manen-a de nos relacionarmos corn esse conjunto. Sendo plenamente hurnano, osocial
tern de ser hurnanizado, obrigando-nos a darrosto ao colectivo.
Acresce que, na genemlidade das vossas intetveny()es,ha-de haver aquele pecuiiru· cuidado,
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que merece o carenciado eo excluido. Ai esta posto a prova onosso criterio de respeito pelo
humano, aplicado aqueles que alguns tern tendencia a estigmatizar como sub-humanos.
Provavelmente ai se estabelece o nosso verdadeiro teste de respeito pelo hurnano, ao lidarmos
corn aqueles que, de urnamaneira ou de outra, nos parecem inferiorizados.
Esta intervenc;:ao social que caracteriza a vossa profissao faz-se em tempos de grande
incetteza. Demasiadas vezes, em passados por vezes ainda recentes, a intervenc;:ao social foi
guiada por visoes totalizantes. Queriam explicar tudo, queriam ter a chave interpretativa das
coisas, dos acontecirnentos, do presente, do futuro. E sabemos que essas concepc;:oes, que essas
visoes, resvalaram para totalitarias. Tudo entao, parece aconselhar urna acc;:ao seguramente
ousada e persistente, mas tambem uma acc;:ao de pequenos passos, corn a necessaria
reversibilidade face as incertezas dos percursos hist6ricos. Ou seja, urna intervenc;:ao que nao
caia, nemna ambic;:ao desmedida, nem namediocridade ouno confomrismo. Estao aver como
sao "descosidas" estas reflexoes, mas confio na vossa inteligencia para lhes dar unidade e
coesao, e temrino corn urnanota sobre a codificayao da deontologia.
A prirneira coisa que dentro deste ponto gostava de sublinhar e que s6 os profissionais,
melhor, s6 ocorpo profissional ecompetente para se dotar asi proprio de urn c6digo deontol6gico.
Nesse aspecto, enquanto instancia de associac;:ao de profissionais de servic;o social, e vossa
comperencia declararprincfpios, regras, nmmas, como queiram, no dominio dadeontologia.
0 enunciado deontol6gico, aafitmayao sobre aquilo quedeve serfeito no dominio do exercicio
da profissao, nunca pode ser pronunciado por alguem exterior a profissao, nem pornenhuma
autoridade publica, nempor nenhum poder administrative. S6 os pr6prios profissionais sao
competentes para se dotarem asi pr6prios de urn c6digo deontol6gico.Se onao fizerem, estamos
a correr urn grande risco, de reduzir o c6digo deontol6gico a uma perspectiva juridica, eo
juridico, como sabem, e sempre por definic;ao irnposto por coacc;ao, ou entao, como urna mera
medida administrativa emanada dos poderes politicos.
Poderaperguntar-se se, existindo urn c6digo intemacional da deontologia do setvic;:o social e
havendo urna federac;:ao intemacional que promulgou urn c6digo para aprofissao, fara sentido
urn c6digo nacional? Francamente julgo que sirn e esse esforc;o de ha muito esta presente na
Associac;:ao de Profissionais de Servic;:o Social e deve ser incentivado, porvarias razoes. Paraja
urn c6digo internacional peca sempre e necessariamente por demasiada generalidade; ganha
entiio a escala nacional, quando desce mais ao concreto. Alem disso, ele deve traduzir
sensibilidades distintas, diferentes, pm·que o enraizamento das praticas, leva justamente a que
fac;a sentido urn enunciado mais emaizado.Alem disso, urn c6digo de funbito nacional deve
saber inovarpela inaugurac;:ao de novas exigencias. Nao tenhamos duvidas, os processos nao
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podem estagnar, ha lugar para reconhecer e recuperar constantemente as exigencias mais
profundas que as praticas implicam.
Mas faz sentido falar de c6digono dominio dadeontologia? Ao usaresta expressao mesma,
nao estamos a deixar contaminar a etica pelo virus dojuridico,ja que o que esta codificado, a
nmmanasuapromulgayaoconsagrada, nao epr6priadodominiodojrnidico? Poroutras palavras:
,: fara sentido traduzir os valores em normas? Nao seria preferivel mantenno-nos ao nivel das
afrrmay5es de valor, que sao elas pr6prias caracteristicas de maiorvitalidade,menos cristalizadas?
Pm·que o valor e a chama, eo impeto, ea surpresa, ea novidade. Enquanto que a norma,
justamente eo cristalizado, eaformula acabada,ja feita,ja dada. Semprejuizo de reconhecerrnos
esta dialectica entre o valor ea norma, e born reconhecer que faz sentido, sem prejuizo da
vitalidade dos valores,recmrermos afmmulac;ao das norrnas.Elas sao i11suficientes,110 sentido
de 11unca darem co11ta da complexidade do real, e110 entanto sao de grande utilidade pm·que
defi11em marcos 11um itinerario.
De inicio prometi tres t6picos, mas petmito-me introduzir mais lUTI, nao seise ernn qumto, se
urn fecho, que vosproponho. Euma citac;ao que fac;o corn algrnna emoc;ao, ate pm·que atraves
deJa se percebe que 0 discurso etico 1100 tern forc;osamente uma visao de inocencia, como quem
imagina viver no paraiso. Pelo contrario, tern bemclaro que a vida ea condic;ao hrnnana estao
cheias de dmeza ede contradic;oes e que, todavia, nelasdevem inomper osentido de constmc;ao
reciproca.
Transcrevi uma pequena passagem do livro que aprecio muito do Italo Calvino. 0 livro
chama-se "As Cidades Invisiveis", provavelmente muitos o conhecerao, e e uma reflexao,
enfim, uma 11arrativa interessa11tissima sobre a dualidade presente em cada uma das nossas
cidades, como se cada uma delas fosse duas cidades.A cidade das andorinhas ea cidade das
ratazanas, 11uma visao ma11iqueista, que nos mostrasse como estao sempre o bem eo mal
rnistmados, e quem sabe, as vezes omal pesa mais. 0 personagem hist6rico desse livro -Marco
Polo-vai relatando as cidades que visitou. As ultimas palavras do livro sao estas: "0 inferno dos
vivos nao e uma coisa que vira a existir; se houver urn, eo que ja esta aqui, o inferno que
habitamos todos os dias, que n6s formamos ao estarmos juntos. (Pareceumaalusao ao tema do
Srutre, prua quem "o inferno sao os outros", como se a11ossa mera co11vivencia fosse cmrosiva
e nos desgastasse inevitavelmente). Ha dois modos para nao sofrermos. 0 primeiro toma-se
facil para muita gente: aceitar oinfemo e fazer parte dele a ponto deja nao overmos. 0 segoodo
ean·iscado e exige uma atenc;;ao euma aprendizagem continuas: tentare saber reconhecer, no
meio do infemo, quem e0 que nao einferno, e faze-lo viver, edar-lhe lugar".
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