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Se tomarmos a expressão ‘anti’ como indicando a existência de uma con-

tradição ou contrariedade entre uma tese, ou conjunto de teses, intelectualistas,

por um lado, e anti-intelectualistas, por outro, então uma boa maneira de se es-

clarecer o que esses rótulos significam seria indicar quais são as teses assim

opostas presentes em cada um dos lados. Este trabalho analisa um conjunto de

teses presentes em três autores, quais sejam, Sócrates, Iris Murdoch a James

Rachels,  buscando  avaliar  como  os  qualificativos  ‘intelectualista’  e  ‘anti-in-

telectualista’ poderiam ser distribuídos entre eles. Aceitando desde o início que

a posição socrática é intelectualista, chegarei à conclusão de que seu traço mais

característico é a negação da acrasia, presente na tese de que o conhecimento do

bem é necessário e suficiente para o agir moralmente bem. Em Murdoch e Ra-

chels não encontramos essa tese, e a comparação que sugiro entre ambos é que

Murdoch compreende de modo mais amplo certas noções, as quais são apresen-

tadas por Rachels de maneira mais restrita. Isso, no entanto, não precisa impli-

car uma negação direta das teses de Rachels, mas, antes, um alargamento. Nas

teses consideradas, eles parecem compatíveis ou até complementares, antes que

propriamente contraditórios.

Para levar adiante essa sugestão, o trabalho analisa o intelectualismo so-

crático (seção 1), a concepção mínima da moralidade de James Rachels (seção

2) e algumas considerações de Iris Murdoch sobre a filosofia moral (seção 3). Ao

final (seção 4), tento fazer um balanço preliminar de como essas posições se re-

lacionam.

* Trabalho final de Tópicos de Ética III (1º semestre de 2012), ministrada pelo Prof.
Flávio  Williges,  no  curso  de  Mestrado  em  Filosofia  da  UFSM.  O  trabalho  foi
disponibilizado no blog http://fischborn.wordpress.com pela utilidade didática que
possa vir a ter para os leitores, e não pela minha competência no assunto. O material
não deve ser reproduzido ou citado sem autorização prévia do autor.
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1. Intelectualismo socrático

Um modelo clássico de posição em ética tomada como intelectualista é

encontrada  em  alguns  diálogos  de  Platão.  Nesses  diálogos,  o  personagem

Sócrates defende a tese de que ninguém deseja o mal sabendo que é mau ou que

sempre  queremos  aquilo  que  pensamos  ser  um  bem  (ao  menos)  para  nós

mesmos (ver, por exemplo, Richard, 2009, seção 3). Só se deseja o mal por ig-

norância, e consequentemente a ignorância é a única origem de más ações. O

conhecimento é, assim, o remédio para o mal. O agir moralmente bem depende

do estado intelectual, de conhecimento, do agente – daí a qualificação de inte-

lectualismo.

Essa posição é apresentada nas seguintes passagens do Mênon:

– SO. É verdade que te parece, realmente, Mênon, que alguém, sabendo que
coisas más são más, assim mesmo as deseja? (Platão, 2001, 77c)

– SO. Então, é evidente que não desejam as coisas más esses que as igno-
ram, mas <desejam> sim aquelas que acreditavam serem boas, mas que são
más. (77d)

Na primeira passagem, o personagem Sócrates pergunta a Mênon se ele real-

mente pensa que alguém deseja algo que sabe ser mau. A conclusão, exposta na

segunda passagem, é que as coisas não são assim: quando alguém deseja o mal,

o faz pensando, ou acreditando, que é um bem. Está pressuposta aqui uma dife-

renciação entre a mera opinião ou crença e aquilo que é conhecido. Se há conhe-

cimento, não há desejo pelo mal; somente quando alguém é ignorante em algum

aspecto, presumivelmente tendo uma crença falsa, é que pode desejar o mal.

Segundo Benson (2000), uma interpretação comum entende que a posi-

ção socrática

…inclui duas teses independentes. Primeiro, a doutrina exige a negação da
acrasia ou fraqueza da vontade. Ela exige que se um indivíduo sabe que um
curso particular de ação é benéfico, ele o fará. Segundo, a doutrina constrói
o conhecimento que é necessário e suficiente para a virtude como conheci-
mento definicional do bom e do mal… (cap. 7, sec. 7.4.3)
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A primeira tese, a negação da acrasia, é o que vincula a noção de desejo com a de

ação: dado que o indivíduo sempre deseja algo considerado um bem (mesmo

quando ignora que de fato está desejando um mal), ele agirá de acordo com isso.

Quando ele tem de fato conhecimento do bem, então está garantido que ele agi-

rá de acordo com esse conhecimento. O segundo elemento está mais vinculado à

noção socrática de conhecimento definicional, uma noção robusta de conheci-

mento que, como Benson defende, é necessária e suficiente para o agir bem, ga-

rantindo, portanto, a infalibilidade epistêmica e também, no caso em questão,

moral. 

Temos, assim, um primeiro e razoavelmente claro exemplo de posição em

ética que merece o rótulo de ‘intelectualista’. O sucesso moral, se quisermos le-

var a doutrina socrática adiante, depende do conhecimento. A atividade do inte-

lecto de ganhar conhecimento, livrar-se de ilusões e crenças falsas sobre o que é

o bem, não apenas  apontará para a direção certa,  mas também acarretará a

ação. O conhecimento do que é o bem, por ser conhecimento e respectiva ação,

garante por si só o sucesso moral. Ou, como diz Mackie (1977), contemplar as

formas platônicas do bem, da justiça etc. “não apenas dirá aos homens o que

fazer, mas garantirá que o façam, anulando inclinações contrárias” (p. 23; ver

também p. 40).

2. A concepção mínima da moralidade de James Rachels

No primeiro capítulo de  Os elementos da filosofia moral (2006), James

Rachels  busca  descrever  aquilo  que  chama  de  ‘concepção  mínima  da  mora-

lidade’. Ele vê essa concepção como “uma essência que toda teoria da moral de-

veria aceitar, pelo menos como um ponto inicial” (p. 1). Elaborar uma teoria da

moral seria, supostamente, a tarefa da filosofia moral.  E esta é caracterizada

como uma busca por um “entendimento sistemático da natureza da moralidade

e do que ela exige de nós – nas palavras de Sócrates, é o entendimento de ‘como

deveríamos viver’1 e porquê” (p. 1). O projeto de Rachels, portanto, aceita que a

1 A referência da citação de Rachels é a República de Platão.
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filosofia moral deve buscar, como disse Sócrates, compreender e justificar como

devemos viver, e ele busca oferecer sua contribuição sob a forma de uma exposi-

ção dos ‘elementos mínimos’, do ponto de partida para qualquer teoria moral.

Rachels aponta dois elementos mínimos da moralidade. O primeiro enfa-

tiza o caráter racional e argumentativo da ética: “julgamentos morais devem ser

endossados por razões válidas” (p. 12). O segundo, por sua vez, dá um toque

universalista, dizendo que “a moralidade exige uma consideração imparcial do

interesse de cada indivíduo” (p. 12).

O caráter racional não é uma contingência qualquer da moralidade. Ra-

chels o considera como definidor da coisa certa a se fazer:

A moralidade é, em primeiro lugar, uma questão de consultar a razão. A
coisa certa a se fazer moralmente, em qualquer circunstância, é aquela para
a qual há as melhores razões. (p. 12)

Agir moralmente bem, portanto, é para Rachels uma questão de agir com base

nas melhores razões. As razões contrastam com os sentimentos que podemos ter

a favor e contra uma certa ação. Os sentimentos podem ser “irracionais”, diz Ra-

chels, podendo ser simplesmente “produtos do preconceito, do egoísmo ou da

condição cultural” (p. 12). Ainda, em um caso de conflito de posições morais, os

sentimentos dos agentes envolvidos podem apontar direções divergentes, “mas

ambos os sentimentos não podem ser corretos” (p. 12). Por isso, Rachels indica

as razões como aquilo a que devemos nos voltar “se quisermos descobrir a ver-

dade” (p. 12). As razões são vistas, assim, como o caminho epistêmico para que

possamos descobrir em que direção está o sucesso moral.

Sobre as razões de Rachels, gostaria de notar que nem a possível origem

preconceituosa, egoísta ou cultural, nem o caráter conflitivo de diferentes senti-

mentos parecem, por si sós, conferir vantagem às razões. Parece perfeitamente

possível que as razões que damos para certas práticas moralmente erradas so-

fram dos mesmos males. Podemos, por exemplo, justificar a exploração animal

dizendo que é legítima porque nossos antepassados faziam do mesmo modo.

Agir com base em más razões também é agir com base em razões. E, assim, as

razões  poderiam sofrer  do mesmo mal  que sofreria  uma ação realizada,  por
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exemplo, com base em sentimentos egoístas. E, além disso, se os sentimentos

podem  ser  conflitantes,  ambos  não  podendo  estar  corretos,  o  mesmo  pode

acontecer com razões que apontam para cursos contraditórios de ações. Assim,

a possível origem inadequada de uma posição moral e o caráter conflitivo de

sentimentos não parecem conferir um privilégio para as razões, pois elas podem

padecer dos mesmos males.

Há, sim, uma diferença que parece favorecer as razões. Em um par de ra-

zões contraditórias qualquer, se aceitarmos que o princípio de não-contradição

vale a seu respeito, uma será necessariamente verdadeira (e a outra falsa). En-

tretanto, isso só parece ser um ponto a favor das razões se houver alguma vanta-

gem ou destaque para as razões verdadeiras do ponto de vista do agente. Para

que as razões tenham uma vantagem sobre os sentimentos, parece necessário

pressupor que o agente poderá separar com maior clareza ou facilidade as boas

razões – aquelas que apontam para a ação correta. Em outras palavras, razões

opostas podem ser consideradas igualmente razoáveis ou boas por agentes dife-

rentes, ou mesmo por um único agente. Nesses casos, não parece que as razões

seriam melhores guias para a ação correta do que sentimentos.

Sendo assim, mesmo o fato de que sempre haverá uma razão verdadeira,

em um par de contraditórias, não garante uma vantagem para as razões em rela-

ção aos sentimentos. É preciso algo a mais para que as razões sejam superiores

aos sentimentos na tarefa sinalizar a direção certa. É uma coisa que a verdade

esteja  sempre,  em  certo  sentido, contida em um par de razões contraditórias.

Mas é outra que os agentes tenham sempre, ou em geral, um meio de distinguir,

no conjunto das razões, aquelas que apontam na direção certa. Rachels admite

que, em certos casos, “nem mesmo os especialistas podem entrar num acordo”

(p. 13)2 e que “não há um método fácil”  para se encontrar as boas razões, pois

“os argumentos podem estar errados em um indefinido número de formas” (p.

14). Para favorecer, ainda assim, as razões, Rachels teria de sustentar que, ape-

sar das dificuldades que encontramos também no plano das razões, no plano

2 Apesar de falar que mesmo os especialista podem não entrar em acordo na descrição
dos fatos envolvidos em certa decisão moral, as considerações valem para as razões
sob consideração, pois a descrição correta dos fatos é, para Rachels, parte da tarefa
exigida para a avaliação adequada das razões.
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dos sentimentos as coisas são ainda piores.

Gostaria de enfatizar ainda um segundo aspecto das razões de Rachels,

relacionado com o primeiro. Ele diz respeito à motivação e pode ser visto em

comparação com o intelectualismo socrático. Rachels não parece sustentar que

o fato de alguém tomar certa razão como correta acarretará sua ação com base

nela. Se, como foi dito, não temos garantia de que o agente distinguirá e endos-

sará as razões corretas, também parece que não temos garantia de que, uma vez

que as distinga, elas acarretarão sua ação. Não encontramos em Rachels uma

negação da possibilidade de ações acráticas, tal como vimos no caso do intelec-

tualismo socrático. Assim, sua posição parece compatível com um agente pesar

e tomar como verdadeiras as razões verdadeiras e, ainda assim, não agir com

base nelas. Em outras palavras – e este é o contraste com a posição socrática

apresentada acima –, Rachels não parece sustentar que o conhecimento das ra-

zões corretas é suficiente para o sucesso moral do agente.

A exigência de imparcialidade é o segundo elemento mínimo da morali-

dade apontado por Rachels, e diz que “os interesses de cada indivíduo são igual-

mente importantes; [que,] do ponto de vista moral, não há pessoas privilegia-

das” (p. 14). Esse componente é combinado com o componente racional e, as-

sim, pode ser visto como subordinado a ele. Para Rachels, “se não existe uma ra-

zão válida para tratar as pessoas diferentemente, a discriminação é inaceitavel-

mente arbitrária” (p. 15). Assim, sem uma boa razão, não há justificativa moral

para a discriminação dos interesses de cada pessoa.

Resumidamente, então, o retrato dos aspectos mínimos da moralidade é

em grande medida ligado à noção de razão.  As razões (verdadeiras) são aquilo

com base em que temos de agir para agir moralmente bem,  e discriminações

morais só são legítimas se amparadas em boas razões. Essas considerações per-

mitem a Rachels oferecer uma pintura do bom agente moral:

O agente moral consciente é alguém que está preocupado de uma forma im-
parcial com os interesses de cada um que será afetado por aquilo que ele
faça; que cuidadosamente separa os fatos e examina suas implicações; que
aceita princípios de conduta somente depois de excrutiná-los para estar cer-
to de que são consistentes; que está aberto a “escutar as razões” mesmo
quando isso signifique que as convicções básicas precisam ser revisadas; e
que, por fim, está aberto para agir com base nos resultados dessa delibera-
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ção. (p. 15)

O agente que terá sucesso moral (que fará a coisa certa) pode ser visto, com base

nas considerações de Rachels, como alguém que empreende adequadamente um

esforço racional, de consideração minuciosa dos fatos e valores em questão, e de

consideração  imparcial  de  interesses.  Ainda  que  não  tenhamos  encontrado,

como apontei acima, uma justificativa para a preferência das razões em detri-

mento dos sentimentos, é um fato que Rachels sustenta que, para se agir moral-

mente bem, é necessário esse esforço racional, ou intelectual – o que justifica a

rotulação da posição de Rachels como intelectualista. Mas, como sugeri, Rachels

não parece considerar esse esforço como  suficiente para o sucesso moral,  tal

como acontece na concepção socrática. O sucesso moral implica esforço racio-

nal, mas o esforço racional não implica o sucesso moral. O esforço racional é fa-

lível na concepção mínima da moralidade oferecida por Rachels. Assim, apesar

semelhante em alguns aspectos à posição socrática, o intelectualismo de Rachels

é mais fraco que o intelectualismo socrático. Como veremos a seguir, a a posição

de Murdoch é neste último aspecto mais próxima de Rachels do que de Sócrates,

ainda que se distinga dele ao rejeitar sua concepção do agente moral.

3. Considerações a partir de Iris Murdoch

Em “A soberania do bem sobre outros conceitos”3, Iris Murdoch oferece

uma concepção bastante rica da filosofia moral e de sua tarefa. Ela apresenta-se

explicitamente como opositora do que chama de “filosofia behaviorista moder-

na”, a qual buscaria “‘neutralizar’ a filosofia moral” em sua tarefa de analisar os

conceitos morais (ver p. 1). A partir do texto não é possível saber quem são os fi-

lósofos visados, mas é com base nessa oposição que Murdoch apresenta a sua

posição:

A filosofia moral não pode deixar de assumir posições […] A filosofia moral

3 In: Murdoch (1998), pp. 363-285. As citações são feitas aqui a partir da tradução do
prof. Flavio Williges, e este será o texto primário de Murdoch para as considerações
a seguir.
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é um exame das atividades humanas mais importantes e creio que duas coi-
sas decorrem disso. O exame deve ser realista. A natureza humana […] cer-
tamente tem atributos que podem vir a ser descobertos e eles poderiam ser
apropriadamente considerados em qualquer discussão sobre a moralidade.
Em segundo lugar, uma vez que um sistema ético não poderia senão reco-
mendar um ideal, ele deveria recomendar um ideal nobre. A ética não pode
ser meramente uma análise da conduta comum medíocre, ela deveria ser
uma hipótese sobre a boa conduta e sobre como essa conduta pode ser atin-
gida. Como podemos nos tornar melhores? É uma questão que os filósofos
morais deveriam tentar responder. (p. 1) 

Ao menos três elementos podem ser destacados dessa passagem. Primeiro, a ta-

refa da filosofia moral (ou ao menos uma delas) é dizer “como podemos nos tor-

nar melhores”. Segundo, o ideal proposto, ou o estado final visado por esse me-

lhoramento, deve ser “um ideal nobre”. E, terceiro, deve ser feito um “exame

realista” de como são os seres humanos, o qual será o ponto de partida ou alvo

da tarefa da filosofia moral. Em suma, há uma condição humana natural, uma

condição nobre visada, e a filosofia moral deve mostrar como fazer a transição

de um polo ao outro.

Murdoch  extrai  sua  concepção  da  natureza  humana  da  psicologia

freudiana. O resultado, segundo ela, é que temos de aceitar que os seres huma-

nos “são naturalmente egoístas” (p. 1). Segundo ela, o que Freud nos apresenta

é uma descrição realista e detalhada do homem caído. […] Freud assume
um ponto de vista inteiramente pessimista sobre a natureza humana. Ele vê
a psique como um sistema egocêntrico de energia quase-mecânica, larga-
mente determinada por sua própria história individual, cujos vínculos natu-
rais são sexuais, ambíguos, e difíceis de serem compreendidos e controlados
pelo sujeito. […] a fantasia é uma força maior do que a razão. A objetividade
e o altruísmo não são naturais aos seres humanos. (Murdoch, “Sobre ‘Deus’
e ‘bom’”)

É dessa situação humana miserável que a filosofia moral deve partir. Os seres

humanos não são naturalmente equipados para a virtude, o autocontrole, com

vontade livre e capazes de autoconhecimento. Ao aceitar esse ponto de partida,

Murdoch apresenta-se explicitamente como opositora da visão do homem her-

dada de Kant. Na filosofia deste, o homem é considerado “livre, independente,

sozinho, poderoso, racional, responsável, admirável […]. Ele é o herdeiro da era

da ciência, confiantemente racional” (p. 2). Murdoch considera que essa concep-
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ção tem influência em outras tradições, pois “não é um passo muito longo de

Kant a Nietzsche e de Nietzsche ao existencialismo e às doutrinas éticas anglo-

saxãs que, em alguns aspectos, se assemelham intimamente a ele” (p. 2). Assim,

o ser humano que a filosofia moral deve dizer como tornar-se melhor opõe-se ao

homem pintado na tradição kantiana: a natureza humana é de um tipo torto. O

filósofo moral deve levar isso em conta em seu ponto de partida, especialmente

no que diz respeito a não superestimar a capacidade racional.

Temos, assim, uma caracterização do objeto humano a ser visado pela fi-

losofia moral. Precisamos enfocar ainda os outros dois elementos da abordagem

de Murdoch:  para  onde  deve  ser  conduzido  esse  homem egoísta  e  avesso  à

racionalidade, e como isso pode ser feito.

Uma primeira  e  pouco informativa pista  do destino moral  pretendido

para o ser humano de Murdoch aparece em sua afirmação de que “a verdadeira

moralidade é um tipo de misticismo não esotérico, que tem sua fonte num amor

austero e inconsolado do Bem” (p. 3). Murdoch considera indefinível a noção de

‘Bem’ (pp. 10-12). Mas há algumas sugestões de como entendê-la, as quais en-

volvem essencialmente o uso de metáforas. Uma dessas metáforas é de origem

platônica, e nela

a bondade é vinculada com a tentativa de ver o não-eu, ver e corresponder
ao mundo real à luz de uma consciência virtuosa. […] a virtude é a tentativa
de romper o véu da consciência egoísta e de unir-se ao mundo como ele re-
almente é. (p. 9)

Murdoch oferece ainda uma exemplificação, dizendo que “existem poucos luga-

res onde a virtude brilha claramente: a grande arte, as pessoas humildes que

servem os outros” (p. 13). A partir desse conjunto de citações, podemos inferir

uma noção de bondade vinculada a um afastamento do egoísmo constitutivo da

natureza humana, e a um esforço de objetividade, de ver as coisas como real-

mente são. Aprimorar-se moralmente, ou caminhar em direção à virtude, seria

justamente caminhar afastando-se do egoísmo e aproximando-se de uma visão

mais objetiva da realidade. Murdoch afirma isso explicitamente, enquanto enfa-

tiza o papel de estados mentais internos, ao dizer que, “se qualidade de consci-
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ência importa, então qualquer coisa que altere a consciência na direção do não-

egoísmo, da objetividade e do realismo, está ligada à virtude” (p. 4).

Agora podemos acompanhar a resposta de Murdoch para a pergunta que,

segundo ela, a filosofia moral deve tentar responder: como nos tornamos me-

lhores? Sabemos o que ela considera tornar-se melhor, em que direção isso está.

Mas ainda não sabemos os meios que um filósofo moral poderia recomendar

para alcançá-lo.

Assim como a própria noção de ‘bem’ é considerada indefinível e exigindo

um apelo a metáforas, também na função de orientar as pessoas em direção ao

bem as metáforas terão um papel. Como dito acima, Murdoch considera que, no

que chama de ‘grande arte’, podemos ver claramente a virtude. A razão para isso

é que “a boa arte mostra como é difícil ser objetivo ao nos mostrar quão diferen-

temente o mundo parece a uma visão objetiva. Nós somos apresentados a uma

imagem confiável da condição humana” (p. 6). Sendo assim, as obras de arte

(boas) poderiam ajudar  no aprimoramento moral humano, e isso seria feito jus-

tamente por ilustrarem, de um modo que conseguimos ver com clareza, a condi-

ção humana real. As religiões também teriam seus mecanismos de purificação

dos estados mentais, e também uma visão mais fiel à condição humana real. E,

assim, também teriam uma contribuição para o aperfeiçoamento moral (ver p.

4). O estudo ou aprendizado de um ciência como matemática ou de uma nova

língua são outras indicações de Murdoch. Nesses casos estaríamos expostos a

conceitos que também fazem parte da vida virtuosa, entre os quais “justiça, pre-

cisão, confiança, realismo, humildade, coragem” (p. 7). É pela aproximação da

objetividade, e de um conhecimento de coisas que são independentes do eu, que

essas práticas todas estão relacionadas com o aprimoramento moral.

Assim, temos uma ideia de três elementos centrais à filosofia moral, se-

gundo Murdoch. Temos, por um lado, uma natureza humana egoísta avessa à

objetividade, ao realismo e à transparência. O bem, por outro, está justamente

na direção oposta, no afastamento do egoísmo e na aproximação do realismo e

da  objetividade.  Entre  os  caminhos  disponíveis,  segundo Murdoch,  os  quais

cabe ao filósofo moral apontar, há a arte, certos aspectos da religião, e as ciênci-

as. Nessas áreas temos uma aproximação da vida moral genuína, que está ligada
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a uma ideia indefinível e robusta de bem. Pode-se ver claramente que se trata de

uma noção mais abrangente que a noção de Rachels de “a coisa certa a se fazer

moralmente” (2006, p. 12).

Há também um quarto elemento na filosofia moral de Murdoch, que tam-

bém difere de Rachels. Esta consideração diz respeito ao âmbito do domínio da

moralidade:

Quando  compreendemos  e  avaliamos  outras  pessoas,  não  consideramos
apenas  suas  soluções  a  problemas  práticos  especificáveis,  consideramos
algo mais esquivo, que pode ser chamado de sua visão total da vida, como
apresenta-se em seu jeito de falar, ou silenciar, sua escolha de palavras, sua
avaliação dos outros, sua concepção das próprias vidas […]: brevemente, as
configurações de seu pensamento que se mostram continuamente em suas
reações e conversações. (“Vision and choice in morality”, pp. 89-14)

Nessa passagem, Murdoch defende que há mais na vida moral do que os meros

“outputs” da deliberação e escolha. Há um aspecto mais interno, e diferenças

morais podem residir aí, mais como “diferenças de visão” do que “diferenças de

escolha” (p. 82). Sendo assim, a sua concepção sugere que, se nos restringimos a

noções como ‘escolha’ e ‘argumento’, estaríamos com um modelo que “ilumina e

descreve apenas certo tipo ou área da vida moral” (p. 92). Sem pretender apro-

fundar-me em como ela entende esses elementos adicionais que são aspectos

genuínos e irredutíveis às noções de escolha e argumento, quero apenas enfati-

zar o caráter ampliativo da gama de coisas que fazem parte da vida moral pro-

posto por Iris Murdoch. As considerações a seguir também levam este quarto

elemento em conta.

4. Considerações finais (ou: como as três posições se relacionam)

Na seção 1, atribuí um sentido forte de dependência entre sucesso moral

e a atividade intelectual humana. Para Sócrates, um certo tipo de conhecimento

– o conhecimento do que é o bem – é considerado necessário e suficiente para o

sucesso moral. Só agimos mal por falta de conhecimento, já que ter conheci-

4 In: Murdoch (1998), tradução minha.
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mento gera infalivelmente a ação correspondente. Isso equivale a dizer que não

existem ações acráticas. Há, como vimos na seção 2, alguma proximidade entre

essa posição e a concepção mínima da moralidade de Rachels. Mas elas diferem

em um elemento importante: ao contrário de Sócrates, a posição de Rachels não

parece comprometida com a suficiência do conhecimento para o sucesso moral.

A posição de Rachels é mais frouxa, pois não há garantia de que alcançaremos

razões verdadeiras ou corretas, e nem de que, uma vez alcançadas, agiremos

com base nelas. Em outras palavras, a posição de Rachels é compatível com a

acrasia. Por fim, na seção 3, vimos algumas teses de Iris Murdoch, de modo que

gostaria de finalizar este trabalho avaliando em que medida sua posição é confli-

tante ou compatível com as posições socrática e de Rachels.

Um dos elementos da concepção de Murdoch é sua concepção do ser hu-

mano importada da psicanálise. O ser humano é naturalmente egoísta, avesso à

racionalidade e à objetividade. Na medida em que a acrasia é um tipo de irracio-

nalidade, a concepção de Murdoch torna-se incompatível com o intelectualismo

socrático. Mas eu sugeri que Rachels não endossa essa posição. Embora não es-

pecifique em detalhes uma concepção da psique humana, ele não apenas deixa

aberta a possibilidade de que chegar às razões corretas e bons argumentos seja

uma coisa difícil  (às  vezes,  “nem mesmo os especialistas podem entrar  num

acordo”, p. 13), mas também não nega explicitamente a possibilidade de ações

acráticas. Neste aspecto, portanto, as posições de Rachels e Murdoch não pare-

cem incompatíveis, apesar de serem ambas incompatíveis com a posição socrá-

tica.

O segundo elemento na concepção de Murdoch diz respeito ao ideal ao

qual um ser moral pode chegar. Este ideal é indicado mediante uma negação das

características naturais da psique humana: o bem ou a virtude é encontrada na

direção do não-egoísmo, da objetividade, da verdade, do realismo. Novamente,

há uma semelhança aqui com Rachels, pois a ação certa, para ele, depende de

um esforço racional, visando a compreensão objetiva dos fatos, a imparcialidade

e o não-egoísmo. Em Sócrates, a única ênfase é no conhecimento, e, ao menos a

partir do que foi apresentado, não temos mais informações sobre como a busca

de conhecimento procede e do que mais a acompanharia.
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No terceiro elemento, Murdoch apresenta um caminho para que se possa

empreender a transição entre a condição natural e o ideal moral. São apresenta-

dos modos variados pelos quais isso pode ser feito. O caminho do bem é indica-

do por metáforas, nas artes, na religião e também na atividade científica. Isso

sugere uma separação clara em relação a Rachels, já que ele aponta apenas o

uso da razão e de argumentos como caminha para agir bem. Na concepção de

Murdoch, por outro lado, temos algo mais parecido com um treinamento moral.

A moralidade é uma espécie de exercício que não se reduz, embora também in-

clua, a atividade intelectual ou científica. Neste ponto, portanto, Rachels e Só-

crates separam-se juntamente de Murdoch.

Por fim, no quarto elemento, vimos que Murdoch não se restringe à no-

ção de escolha e argumentação. Pode-se inferir que ela também não se restringi-

ria às ações, que são produtos dessas duas coisas. Há elementos de ordem mais

subjetiva, que compõem o que ela chama de ‘visão’. Sócrates e Rachels, por sua

vez, não nos dão qualquer paralelo aqui. Em particular, a diferença entre Mur-

doch e Rachels nesse aspecto existe, mas talvez ela não implique necessariamen-

te a falsidade das considerações Rachels. Uma alternativa seria ver as considera-

ções de Rachels como restritas a uma sub-região dos fenômenos visáveis pela fi-

losofia moral, quais sejam, as ações.

Podemos ver, assim, que há tanto pontos de compatibilidade como de

afastamento entre Murdoch, Sócrates e Rachels. O ponto de afastamento mais

forte, sugeri, diz respeito à negação socrática da acrasia, que implica uma cone-

xão forte entre razões, ou conhecimento, e ação. Esse comprometimento não

aparece em Murdoch ou Rachels. Apesar da proximidade nesse aspecto, há tam-

bém diferenças entre Murdoch e Rachels. Uma delas reside no fato de Murdoch

ter uma compreensão mais ampla dos fenômenos que contam como relevantes

para a moralidade, o que se reflete, particularmente, na maior variedade de vias

pelas quais pode dar-se o aperfeiçoamento moral. Assim, Murdoch não se limita

a ações e escolhas, e tampouco considera o exercício genuinamente intelectual

ou teórico como única via de aperfeiçoamento moral. Este é o maior afastamen-

to entre Murdoch e Rachels. Sugeri, apesar disso, que ele tem um caráter mais

de alargamento e complementação do que de uma contradição direta entre as
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posições.
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