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Resumo: trata da exposição dos argumentos do filósofo José L.
L. Aranguren relacionados à problemática do objeto da Ética e identificar suas similaridades com o pensamento de Ortega y Gasset, quanto:
a autenticidade como imperativo de coincidência com o programa vital; a realização moral através da convivência; o bem moral como meta
do agir humano; o talante como expressão do entusiasmo.
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horizonte da Filosofia espanhola contemporânea, que emerge, então,
nas primeiras décadas do século XX tem início com Ortega y Gasset.
A nova forma de pensar era a partir da Espanha em seu contexto europeu:
Europeizar a Espanha e espanholizar o mundo era o projeto orteguiano.
A ressonância disso nos pensadores espanhóis esteve na abertura aos estudos
de correntes filosóficas européias como: neokantismo, fenomenologia, existencialismo, historicismo, Filosofia dos valores, lógica simbólica e matemática.
Posteriormente, através deste contato, é que irá ser construída sua linguagem, a partir de sua própria identidade e problemática. A Filosofia que
desponta no panorama espanhol adquire suas particularidades na forma, na
temática e no próprio significado.
Neste contexto de criação de identidade intelectual, tem-se o solo
preparado para o despertar de atividades acadêmicas que posteriormente se
consolidaria na Escola de Madri. García Morente (1886-1942) foi figura
cardeal para o seu estabelecimento. Recém-chegado do ambiente neokantista
de Marburgo e Berlim, onde estudara com Cohen, Casirer e Natorp, inte-
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grou-se na Universidade de Madrid, inicialmente na cátedra de Ética, e,
juntamente com Xavier Zubiri e José Gaos, sob a orientação doutrinal da
filosofia de Ortega y Gasset no período entre 1923 e 1929, estabeleceu o seu
núcleo originário. Período sob grande influência da fenomenologia de
Husserl, Scheler e da descoberta da ontologia da vida humana. O principal
marco institucional que possibilita a articulação de atividades desse grupo,
vem da reforma do Ensino Universitário ocorrida na Segunda República em particular pelas ações dos ministros Fernando de Los Ríos e Marcelino
Domingo - que se concretiza com a autonomia da Faculdade de Filosofia e
Letras, na qual García Morente torna-se decano em 1932. No período de
sua instauração e estabelecimento (1933-1936) nota-se uma intensa atividade intelectual em diversos centros editoriais inaugurando um ambiente
de discussão filosófica na Espanha. Centros, ou fundações, estes que funcionavam como aglutinadores e promotores de tendência periodista e
participativa orientados por Ortega e com a participação dos membros da
Escola de Madri, tais são os exemplos que se seguem: imprensa diária (El
Imparcial, El Sol, Crisol, Luz); revistas España, El Espectador, Revista de
Occidente); direção de coleções (Biblioteca de Idéias do Século XX); direção de órgãos políticos (Liga de Educação Política, Agrupación al Servicio
de la República). Como núcleo básico a Escola de Madri tinha a Secção de
Filosofia da Faculdade de Filosofia e Letras. Seu período de maior atividade
foi em 1935 - período em que se formam alunos ilustres como Julián Marías,
Manuel Granell e Antônio Rodríguez Huéscar, e também de importantes
adesões, tais como: Maria Zambrano (professora auxiliar), Recaséns Siches
(catedrático de Filosofia do Direito), Joaquim Xirau (decano da Faculdade
de Filosofia e Letras de Barcelna). Com a era franquista tem-se o exílio e a
dissolução. Neste contexto a Escola de Madri se divide entre os membros
que se mantiveram na Espanha (Julián Marías, Morente) e os exilados na
América (José Gaos, Recaséns Siches, Manuel Grannel, Maria Zambrano e
Aranguren), porém, em sentido estrito tenha desaparecido sua unidade ao
dissolver-se a plataforma universitária da qual operava e também por haver
Ortega renunciado voluntariamente sua liderança - apesar de encontrarmos
preservados, no nosso entender, traços perenes de sua filosofia naqueles que
foram seus discípulos diretos. Dentre seus membros nos acercaremos aqui
de José L. L. Aranguren.
O espanhol José Luis López Aranguren nasceu em 1909 na cidade de
Ávila e faleceu em 1996. Professor da Universidade de Madri no período de
1955 a 1965, aí lecionou Ética e Sociologia. Afastado do país, dedica à
docência na Universidade da Califórnia. Ao regressar para a Espanha, em
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1976, retoma sua cátedra e é nomeado professor emérito da Universidade
Complutense de Madri. Seus trabalhos iniciais versam sobre a relação entre
ética e religião. Como docente em sua primeira fase da Universidade de Madri
foi divulgador das várias tendências éticas contemporâneas.
A trajetória bibliográfica de Aranguren acerca de suas investigações
éticas tem início com El protestantismo como moral (1954), e seguem-se
trabalhos como: La cultura española y la cultura estabelecida (1975), Sobre
imagen, identidad y heterodoxia (1982), El hombre y la política (1979), Los
jóvenes y el pasar de la moral (1979), Una lectura ética de Marx (1979),
Lenguaje y sentido de la vida (1979), Etica de la penuria (1980). Porém sua
primeira etapa é marcadamente religiosa-existencial e influenciada por autores como: Ortega y Gasset, Lutero, Heidegger, Calvino, Jaspers, Max
Scheler e Zubiri, autores que segundo Blázquez: “conformavam o substrato
existencial-personalista do que, então, gostava denominar uma ‘ética da
autenticidade’, ou visão primariamente pessoal da moral” (BLÁZQUEZ,
1994). Desse período sua obra mais fecunda é Etica (1958), como também
se situam outros textos que vêem caracterizar essa tendência inicial, tais como:
Etica de Ortega (1958), La actitud ética y la actitud religiosa (1954), El punto
de vista luterano sobre la filosofia moral (1954), El diálogo católico entre el
existencialismo y la ética (1955), La función Del intelectual como moralista
de nuestro tiempo (1958), La moral de Gracián (1958), El oficio del moralista em la sociedad actual (1959), Etica de la vocación (1961). Sua bibliografia, a qual inclui esta primeira fase, foi editada em 1994 como Obras
Completas pela primeira vez em 1994, e reúne uma ampla variedade de
ensaios e artigos e obras que têm especial enfoque na temática ética em relação com a sociedade, desde a moral individual, até sua consonância com
o Estado de bem-estar. A obra da maturidade fica, portanto, encaminhada
para uma discussão da moral no âmbito interpessoal e social.
Neste artigo trataremos particularmente de seu texto mais representativo, Ética (ARANGUREN, 1965a), em que aponta em sua análise para
a valorização do talante original de cada pessoa como disposição anímica
inata que orienta e condiciona nossos atos. No primeiro tópico intitulado
O objeto da ética, apresentaremos como o autor mostra sua classificação: o
objeto material – os atos humanos, o hábito e o caráter –, e o objeto formal
– o bem moral. Destacaremos como conclusão do artigo, nos Pontos de convergência com o pensamento orteguiano, conceitos como: a autenticidade
como imperativo de coincidência com o programa vital; a realização moral
através da convivência; o bem moral como meta do agir humano; a idéia de
talante como expressão do entusiasmo.
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O OBJETO DA ÉTICA SEGUNDO ARANGUREN
O objeto da Ética é apresentado analiticamente sobre duas feições: o
formal e o material. O objeto material da Ética refere-se a um conjunto de três
aspectos que se completam em processo continuado, a saber: os atos humanos; o hábito; o caráter, ou modo de ser adquirido pelo hábito. Sobre o primeiro aspecto, constituiriam, a rigor, objetos da Ética aqueles atos cuja
especificidade os caracteriza como livres e deliberados. Porém, os atos humanos não se esgotam em expressões deliberadas, existem aqueles que decorrem
de “fronteiras indecisas”, o que fundamenta uma divisão sugerida por Aranguren
que reclassifica a distinção escolástica entre actus hominis (que o homem não
realiza enquanto tal) e actus humani (atos do homem enquanto tal homem).
Aranguren tende a compreender a essência do ato de vontade a partir
dessas últimas prerrogativas e encontrando no seu fundamento o querer.
Diferente do vão desejo, este querer encontra na fruição prévia seu impulso de
realização ao desfrute, e este processo de executividade irá definir a realidade
moral. Não obstante, não são os atos, nem tampouco os hábitos, ou o caráter,
compreendidos isoladamente que constituem a vida moral, já que esta se traduz pelo aspecto presente na sua duração como unidade, ou seja, atos e hábitos se comporiam como simples elementos deste objeto unitário. Chegamos,
então, na demarcação daquilo que seria, por excelência, o objeto material da
Ética: a vida em sua totalidade. Mas, se deve acrescentar que esta presença
unitária não se refere somente ao aspecto de continuidade, pois também contempla constitutivamente o drama da descontinuidade, posto trazer em si a
possibilidade de “articular-se”, de alterar seu sentido. Então, como apreender
a vida em sua unidade, uma vez que inclui este elemento de variabilidade em
seu substrato? Através de duas vias, segundo Aranguren, a real e a vivencial.
A primeira é no próprio caráter (êthos) onde está a marca da permanência.
A segunda compreende atos de duas classes: discursivos e intuitivos. Aqueles
dizem respeito aos atos que resultam na vida inteira, enquanto estes, os intuitivos, têm caráter privilegiado e ora decisórios.
Os atos privilegiados, ou atualizações de estruturas, compreendidos pela
via intuitiva e que denotam intensidade e profundidade, se desvelam em três
formas: instante, repetição e sempre. O instante, conceito instituído primeiramente por Kierkegaard, refere-se a um ato passageiro que se subleva ao próprio tempo, transcendendo-o e podendo levar, em última instância, a uma
contemplação mística. O ato da repetição também se manifesta como um
instante, porém com vista ao já vivido de modo ativo, é uma auto presença em
forma de atualização do passado. O último ato é o sempre.
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A felicidade, ou bem supremo, é determinada por três vias: virtude,
contemplação e fruição. Porém, o conceito de felicidade, como uma noção
ampla de bem a ser atingido, se mostra indeterminado e meramente formal.
Neste sentido, a tendência da vontade não está relacionada a um bem em
particular, refletindo as teses formalistas éticas. O bem, como constitutivamente indeterminado, está além da possível realização concreta, é transcendental, ou está sobredeterminado; adquire um caráter aberto em que se move
a própria vontade, o que define o aspecto de inconclusão essencial do humano. A passagem para um bem específico que determina um dentre outros
possíveis é orientada por uma conjugação da inteligência e volição. Assim,
a esta eleição ou predileção, cabe o preenchimento particularizado do bem,
entretanto, sem eleger-se o bem, mas as ações boas ou más.
O objeto formal da Ética, por sua vez, corresponde ao bem moral
subjacente naqueles hábitos e atos que se realizam em consonância ou não à
sua estrutura. O conceito de bem deve ser tomado a partir da ética aristotélica
com sua crítica à noção platônica estritamente universal e dedutiva de bem
ideal. Neste sentido, tanto a noção de bem como a de valores, deveres e mesmo
os pensamentos, são analisados inseparavelmente da realidade que os atualiza.
Entre atos e hábitos ainda há de assinalar uma classe em que predomina a força moral como forma de páthos. Compreendem atos da vontade,
mesmo que sua vivência não seja isolada, aparte à intelecção, mas sua manifestação constitui um caráter indômito e intenso. Estas forças anímicas da
vontade, que por vezes já foi identificada com paixão, sentimento ou afeto,
são fontes propulsoras advindas do próprio psiquismo e que reside como
fundamento da virtude – assinalada em sua etimologia. Contrário à tendência estóica em que se pretendia uma prática de supressão das paixões, ou a
subversão dos deveres sobre as inclinações, apresentado como norma na teoria
kantiana, Aranguren associa a noção desta força da alma, ou virtude radical,
a de talante, como natural disposição. O páthos – talante -, é uma realidade
espontânea, dada que compõe, conjugado com a racionalidade, uma unidade radical combinada pelo impulso volitivo (que ocupa lugar de matéria
prima) e o hábito. Neste sentido, há uma valorização ao aspecto não reflexivo como propulsor para a construção da vida moral.
A esperança figura como outra estrutura ontológica da existência
humana, que participa da natureza primeira em forma de talante esperançado.
O tema da esperança supõe primariamente o estado de “espera animal”, ou
seja, atitudes biológicas instintivas presentes no estado de vigilância. Porém,
no homem, tal estado é forjado como ajustamento de realização prospectiva,
e revela a carência constitutiva, ou o desejo originário que impele a atitude
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vital a projetar-se sobre o futuro. É precisamente no alicerce desta futurização
que está presente a espera.
O conceito de amor no interior da análise da Ética arangureana, como
outras concepções, adquire um matiz aristotélico-tomista. Diferente dos atos
determinados de virtude, o amor está na estrutura mesma do impulso enquanto manifesta “apetência”, cujo objeto é o bem. Ou seja, o amor como
“apetência” do bem é uma realidade ontológica do homem que revela em sua
essência uma dimensão de “pretensão” à perfeição. Como atitude concreta e
afetiva se orienta, inclusive, em direção a si próprio desde que autenticamente
represente o encontro com a felicidade e o altruísmo. No desdobramento da
Filosofia Moral, encontramos como controverso o tema do “amor a si mesmo” já no período helenista, entre epicuristas e estóicos, ao problematizarem
este objeto.
O tema da virtude nos sistemas clássicos vem com sua identificação
com o bem supremo, desde Aristóteles até o modelo tomista, repensado na
Ética do dever em Kant. Na filosofia kantiana a virtude seria tão somente uma
expressão real do bem, ou seja, manifestação do dever. A virtude como conversão prática do dever, desenvolvida à parte da ética critica, é tratada como
conteúdo, ingrediente que impele a vontade e não um princípio. Fica notado a insuficiência da ética deontológica ao se conceber o dever em sua irrealidade, ou idealidade, pelo caráter negativo de sua efetivação, o que conduz
necessariamente a uma ética dos valores inteligíveis em perspectiva platônica. Se a ética dos deveres conduz a uma ética dos valores essenciais, cabe
uma crítica de Aranguren, e que irá sedimentar sua posterior concepção
de virtude, no sentido de compreender os valores como possibilidades apropriáveis.
Manifestada a defesa de uma ética das virtudes, a luz de um certo
regresso ao aristotelismo, parte-se do conceito de héxis como fonte de compreensão. A noção de héxis procede de uma livre escolha regulada pela razão
sobre uma realidade circunstancial na busca de um “meio termo”. Este intento na se dá “por natureza”, mas ajustado em função da reta razão a uma
norma mediada pela phrónesis, que aponta para um termo mediano (mésotes)
entre o excesso e o defeito.
Adotando o quadro de classificação escolástico para a divisão das
virtudes chamadas cardiais, Aranguren aborda quatro diferentes tipos: prudência, justiça, fortaleza e temperança.
A noção da prudência como virtude é tomada na história da filosofia
em três planos segundo Aranguren, e fundamentam três concepções éticas.
Primeiramente esta a idéia atribuída por Sócrates que a identifica à episteme
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e à tekne, ou seja, a arete significa um saber-como-fazer expresso na ação
moral. Aqui se tem estabelecido uma relação necessária entre sabedoria e
bondade, representando uma tendência intelectualista, criticada sobretudo
por autores existencialistas em que concebem esta dedução da bondade
direcionada do saber no interior e incorporada à existência.
O outro plano cabe a Kant que, de forma oposta, não concebe a noção
de prudência atrelada ao campo da moral, mas delegando-a unicamente ao
conhecimento. A moral, deste modo, seria regida pela “boa vontade pura”,
o que não corresponde propriamente ao objeto da realidade tal como se
direciona a prudência.
De forma a abranger estas duas posições temos o terceiro plano de
concepção da virtude da prudência descrita por Aristóteles que assim aponta
para uma ética da prudência e da boa vontade ao qual Aranguren se mostra
inclinado. O que sustenta a diferenciação com o racionalismo platônicosocrático é a noção de alma racional que é dividida em duas partes: a epistêmica,
que se ocupa de atividades cujos princípios são invariáveis; e aquela relacionada à tékne e phrónesis, cujos princípios são variáveis. Opõe-se deste modo a
phrónesis ligada ao campo da práxis, ao “saber-viver”, e diferente da tékne que
está relacionada à poiésis, ou seja, a saber-fazer-coisas.
O papel da prudência fica, segundo Aranguren, em uma posição
central ao proporcionar o sentido da realidade, como também o do bem
concreto. Mesmo sendo um conceito que incute críticas na ética contemporânea ao se pensa-la como utilitária e racionalista, atributos de uma ideologia burguesa, Aranguren nos mostra que, pelo contrário, a virtude da
prudência pode ser compreendida desde um centro dinâmico da própria
vida, como decisão prudencial.
A segunda virtude discutida é a justiça. Um breve escorço sobre o seu
conceito inicia-se com a questão sobre o que é o “justo” na tradição filosófica. Para os gregos, a noção de dike primeiramente é tida num aspecto
cosmológico responsável pela ordem da natureza, instaurada pelo tempo que
designará seu período de realização, bem como. De forma cíclica e dialética,
também produzirá a adikia, ou seja, a sua perturbação. Neste primeiro sentido atribuído ao conceito de justiça, não se encontra vínculo com a virtude
humana, mas antes um aspecto cósmico que se traduz como sendo destino
(némesis). Pois, em Platão, essa dimensão cósmico-divina se desdobra na
alma humana transpondo-a para uma dimensão propriamente ética que se
reflete, inclusive, na pólis. Seja como for, o sentido último é o de ajustamento: dos deuses e o destino, do homem para com o outro, e do homem para
consigo próprio – sendo essa segunda modalidade a justiça propriamente
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dita. Ainda que considerando esta posição platônica em detrimento à idéia
aristotélica de justiça como igualdade, Aranguren concorda com a idéia de
diké como ordem, porém de forma a acontecer em função do tempo, ou
seja, não estática. Em ambas virtudes expostas suas execuções determinam
a realização do bem de forma mediada pela razão – o que não ocorre com as
virtudes assinaladas a seguir, que tendem de modo direto do êthos.
A terceira das virtudes é a da fortaleza, que significa uma síntese de
virtudes diferentes: megalopsykhía voltada a atitudes grandiloquentes e
entusiastas, e nadreia, ou seja, defensiva e pacienciosa – tal concepção remonta de uma conjugação estóico-escolástica. A fortaleza tem o martírio
como seu ato principal, e quando interpretada pelo pensamento tomista
expressa “verdade”, e esta se dá através da liberdade.
Enquanto magnanimidade, a virtude da fortaleza é tomada no sentido apresentado por Aristóteles, que define o magnânimo como aquele digno
de grandes empresas que representem a projeção de grandeza interior. Esta
perspectiva se mostrou insuficiente já no período helenista e se consagrou
na Idade Média ao se elencar a moral estóica da resignação como superior,
substituindo a ação entusiasta do homem para com o mundo. O ressurgimento aristotélico se dá com Santo Tomás que interpreta a megalopsykhía
como virtude natural, que influencia a esperança racional.
A quarta virtude mencionada é a da temperança. Há de se estabelecer
uma diferença de ordem conceitual, segundo Aranguren, que se dá entre o
termo grego sophrosyne e o cristão temperantia. Aquele se refere ao êthos de
perfeição humana que sucede à megalopsykhía; já o conceito latino se mostra
propriamente como virtude moderadora das paixões concupiscíveis. Santo
Tomás a atribui como seu contrário não só a intemperança, mas também
como insensibilitas, e a considera como subjetiva, o que a torna inferior em
relação às outras. Diferentemente Aristóteles lhe atribuia especial significado ao estabelecer uma conexão com a prudência, que a preserva, pois institui o sentido da realidade. A valorização dos gregos clássicos a esta virtude
a designava como a própria disposição da personalidade harmônica, com os
estóicos e cristãos assume uma característica de ascetismo.
As virtudes morais têm uma história, que passa pelo seu descobrimento, pela sua apropriação e uso, e também – no caso religioso – pela sua
revelação.. Se compreendermos a ética em seu sentido utens, ou seja, a ética
vivida, podemos afirmar que sua história coincide com a história da virtude
e, a partir de alguns exemplos históricos, Aranguren nos mostra as suas
particularidades e efetivações. Salienta, porém, a existência de princípios
morais que sejam gerais, e estes atuam universalmente no âmbito empírico610
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concreto sem perder sua validez, se adaptando à cultura. A variedade moral
resulta, pois, de uma possibilidade de escolha sobre o próprio homem, ou
sobre um determinado ethos.
Ainda que o objeto material último da ética seja o ethos, cabe também uma consideração sobre a vida moral como atributo da ética. Pois há
de se considerar o pressuposto de que o ethos se faz precisamente no fluxo
da vida como tal, o que significa que os objetos materiais da ética devem ser
compreendidos na totalidade unitária da vida e não de forma isolada. Se a
vida forma um todo, temos seus atos articulados em função dela. Estes atos
que se dão através de preferências e escolhas se orientam dentre possibilidades. Limitamos o campo dessas possibilidades com o decorrer da vida ao
configurar nossa existência em determinadas inclinações, em outras palavras, configuramos nossa própria liberdade.
Esta liberdade constitutiva do homem, em cujas decisões expressa suas
tendências profundas, é derivada, desde o início, de condicionamentos da própria vida: o condicionamento psico-biológico, o condicionamento situacional
e o condicionamento pelo hábito. O primeiro condicionamento representa a
naturalização da liberdade, a constituição que circunscreve o homem junto a
uma herança genética, a uma corporeidade, temperamento, e disposições naturais. O condicionamento pela situação insere o homem em um situs concreto,
o que delimita o horizonte de suas possibilidades, cujos deveres estão relacionados. Deste modo estamos situados em uma tradição, em um momento histórico, em uma família, etc. Os hábitos, como determinantes de nossa liberdade e
que direcionam nossos atos, sempre denotam um passado pelo qual foram contraídos, tempo em que existiam de forma voluntária. O habitus, maneira de ser
em geral, no sentido aristotélico é uma categoria que se refere a “ter algo”, estar
de posse, seja como for é adquirido exteriormente.
Tais condicionamentos, porém, não esgotam a efetividade, a força da
liberdade, pois esta, guiada pela vontade, tem a possibilidade de transcender-se. A liberdade, nesta perspectiva, terá um compromisso com a vida
enquanto engajamento. Comprometer livremente a vida, engajá-la, é a decisão que conta com as suas determinações, mas de forma positiva. Fazem
parte deste compromisso positivo a vocação e o sacrifício. Para Aranguren,
o conceito de vocação não deve ser tomado em seu sentido antigo, ou mesmo platônico, cujo significado estaria voltado simplesmente a um “chamado” exterior e abstrato para se cumprir uma tarefa ou destino a priori.
Contrapõe-se a esta posição passiva que sugere a própria etimologia da palavra, ao confrontar a idéia de vocação com a escolha inalienável do projeto
vital sem indicativos alheios e contando somente com sua realidade.
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Cabe mencionar que a disposição frente à realidade, como descrita anteriormente, para Aranguren se resume em saber perguntar, escutar sua resposta
e seguir na direção do que fora respondido. Isto se configura como uma situação
dramática por excelência, na qual a virtude da prudência será o lastro para a decisão
comprometida/engajada com o projeto singularíssimo. Neste sentido, a idéia de
vocação fica determinada pelas seguintes características: não se encontra préestabelecida, mas ocorrerá nas situações concretas na vida; é problemática, no
que tange ao questionamento realizado prudentemente; problemática também
ao considerar a execução do projeto eleito; realiza-se como um quefazer ético
que comunga a perspectiva pessoal com a social.
Se a nossa escolha conforme a vocação é a marca de um compromisso
ativo e fiel ao nosso projeto, há de se considerar aquilo que renunciamos em
função da eleição de determinadas possibilidades. A renúncia, ao seu modo,
tem seu apogeu no sacrifício. Este, em seu estado de perfeição moral e autêntico, se expressa sobremaneira como martírio.
Passamos ao centro da tarefa moral, que é a atualização da personalidade moral. Êthos, caráter ou personalidade moral, são nomes dados ao
que vai se consubstanciando no homem como sendo “seu”, à medida que
exerce e adquire hábitos, costumes, virtudes, e com isso imprimindo um
modo de ser. Neste sentido a personalidade moral se dá em um contínuo
quefazer e é definida em cada um dos atos humanos, para se configurar como
o objeto formal por excelência da ética. O caráter, conquistado ao longo da
vida, é resultado de uma apropriação autêntica daquilo de que dispomos,
como agentes, autores e atores de nossos atos.
PONTOS DE CONVERGÊNCIA COM O PENSAMENTO
ORTEGUIANO
O tema inerente à discussão ética em que notamos, em primeiro
momento, uma aproximação ao pensamento de Ortega y Gasset, se refere à
problemática em torno da relação entre vida e moralidade. A proposta de
Aranguren é que devemos compreender ambas categorias à luz de uma identificação ontológica, e ademais entender que sua realização é a própria coincidência com o programa autêntico. Assim, inicia-se a explanação sobre a
moralidade partindo do pressuposto vital, do modo como o próprio Ortega
y Gasset (1983, p. 324) nos apresenta:
Prefiro que o leitor me entenda pelo que significa (o vocábulo moral), não na contraposição moral-imoral, senão no sentido que ad612
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quire quando de alguém se diz que está desmoralizado. Então se
adverte que a moral não é uma performance suplementar e luxuosa
que o homem soma a seu ser para obter um prêmio, senão que é o
ser-mesmo do homem quando está em seu próprio juízo e vital eficiência. Um homem desmoralizado é simplesmente um homem que
não está em posse de si mesmo, que está fora de sua radical autenticidade e por isso não vive sua vida e por isso não cria nem fecunda
nem cinde seu destino. Para mim a moral não é o que o homem deve
ser, mas pelo visto pode prescindir de ser, senão que é simplesmente
o ser inexorável de cada homem, de cada povo.
Essa tendência de compenetrar a moral como forma de realização da
vida humana, põe o homem em uma situação privilegiada, daí compreendermos o aspecto do princípio antropológico da moral, apontado por Aranguren.
A ética neste sentido, parte de uma orientação individual, porém no plano de
sua executividade se realiza através da convivência. A dificuldade levantada
por esta perspectiva é justamente o caráter de sua fundamentação, e aqui
Aranguren como Ortega y Gasset rejeitam a tese psicologista. Por outro lado,
não se pode falar de um objetivismo idealista, em que o sujeito se encontra
passivo atualizando um dever-ser heterônomo. Daí a crítica orteguiana que
aparece se contrapondo a ética deontológica da pura razão:
[...] o socratismo ou racionalismo engendra, portanto, uma vida
dupla, na qual o que não somos espontaneamente – a razão pura vem a substituir o que verdadeiramente somos – a espontaneidade.
Tal é o sentido da ironia socrática. Porque irônico é todo ato em que
suplantamos um movimento primário com outro secundário e, em
lugar de dizer o que pensamos, fingimos pensar o que dizemos (ORTEGA
Y GASSET, 1983, p. 477).
Se a vida é o objeto material por excelência da ética, tem-se o querer
como fundamento da vontade, o impulso de realização do ato humano em
direção ao bem moral. Este se mostra, por sua vez, como objeto formal da
ética e representa a finalidade objetiva da realização do programa vital, como
assinala Ortega y Gasset (1983, p. 177):
De sorte que todo querer é constitutivamente um querer fazer o melhor
que em cada situação pode fazer-se, uma aceitação da norma objetiva do
bem...Quando se quer algo, se quer por achá-lo melhor, e só estamos saFRAGMENTOS DE CULTURA, Goiânia, v. 18, n. 7/8, p. 603-617, jul./ago. 2008.
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tisfeitos conosco mesmos, só queremos plenamente e sem reservas, quando nos parece termos nos adaptado a uma norma da vontade que existe
independente de nós, além de nossa individualidade.
Como impulso motriz deste querer Aranguren nos remete à idéia de
talante. Conjugação de pathos espontâneo e racionalidade, alude ao termo
esperançado – talante esperançado – como confirmação da idéia prospectiva,
de futurização, amplamente discutida na base da concepção da vida humana enquanto projeto na filosofia orteguiana.
Na abordagem sobre as virtudes destacamos o tratamento em que elas
são pensadas na vida humana, e em particular a que se refere à magnanimidade enquanto ethos de perfeição. A noção de magnanimidade, mediada pela
temperança e movida pelo entusiasmo, também é resgatada por Ortega y Gasset
(1982, p. 74) nos termos aristotélicos, associando-a a potência criadora do
homem frente ao destino, como notamos nessa seguinte passagem:
Nosso tempo nunca inventou estas palavras: magnanimidade e pusilanimidade. Ao contrário, o que fez foi esquecê-las, cego para a
distinção fundamental que designam. Desde um século e meio se
confabula para ocultar o fato de que as almas têm diferentes formatos, que existem almas grandes, almas jovens, donde grandes e jovens
não significam nossa valoração dessas almas, senão a diferença real
de duas estruturas psicológicas distintas, de dois modos antagônicos
de funcionar a psique. O magnânimo e o pusilânime pertencem a
espécies diversas; viver é para um e outro uma oposição de sentido
divergente, e em conseqüência, levam dentro de si duas perspectivas
morais contraditórias [...] O magnânimo é um homem que tem
missão criadora: viver e ser é para ele fazer grandes coisas, produzir
obras de grande calibre. O pusilânime, por outro lado, carece de
missão: viver é para ele simplesmente existir, conservar-se, andar entre
as coisas que estão já aqui, feitas por outros.
O ato moral pode ser definido, quando pensado nos termos de
efetivação das virtudes, como vida plena se realizado à luz da magnanimidade. Sendo assim, cumpri-se o imperativo de verdade e perfeição inscrito na
vida pessoal. Esta relação moral do encontro consigo próprio, através do ato
livre e assertivo sobre a vida também nos é oferecido por Ortega y Gasset
(1983, p. 37), quando menciona o imperativo pindárico do dever-ser, na
seguinte citação:
614
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Cada qual trazemos o nosso inalienável e exclusivo [dever]. Não posso
querer plenamente senão o que em mim brota como apetência de toda
minha individual personalidade [...] o rosto individual é por sua vez,
projeto de si mesmo e realização mais ou menos completa. Assim na
moralidade creio ver todo homem que ante mim passa como inscrito em uma silhueta moral de si mesmo: ela precisa o que seu caráter
individual seria em perfeição [...] não meçamos, pois, a cada qual senão
consigo próprio: o que é como realidade com o que é como projeto.
Chega a ser o que és, eis aí o justo imperativo.
Por fim destacamos a elaboração feita por Aranguren quanto a sua
idéia de tarefa moral. O ato livre, pelo qual a moral se realiza, assim como
em Ortega y Gasset, não é considerado na perspectiva incondicional de livre
arbítrio, nem tampouco se esgota no puro determinismo. Antes, o ser livre
conta e se apodera daquilo que o determina – as circunstâncias ou condicionamentos –, posto ser o homem possibilidade de transcendência, de invenção e criação. Neste sentido, a noção de liberdade estar responsavelmente
conjugada com engajamento, uma vez que o ato moral, por excelência, se
dispõe frente à realidade em função de levar adiante o apelo da vocação pessoal,
que significa o imperativo de autenticidade. Nestes termos encontramos um
trecho de Ortega y Gasset (1983, p. 51-4), que assinala o seguinte:
Nosso eu é sempre um futuro, um porvir imediato e remoto que se há de
conseguir e assegurar; em suma, o eu de cada um de nós é esse ente estranho que, em nossa íntima e secreta consciência, sabe cada um de nós que
tem que ser. Essa íntima consciência constantemente nos diz quem é esse
que temos de ser, essa pessoa ou personagem que temos de esforçarmos em
realizar, e nos diz com uma misteriosa voz interior que fala e não sonha,
uma voz silenciosa que não necessita de palavras, que é, por estranha condição, ao mesmo tempo monólogo e diálogo, voz que, como um fio de
água, ascende em nós de uma fonte profunda, que nos sussurra o mandamento de Píndaro: chega a ser o que és!; uma voz que é chamada até
nosso mais autêntico destino; em suma, a voz da vocação, da pessoal
vocação. O eu autêntico de cada homem é sua vocação.
CONCLUSÃO
Um dos fundamentos éticos orteguianos partilhados por Aranguren,
como visto, está em torno da própria idéia de vida como identificação à
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moralidade. Neste sentido a vida em consonância reflete o próprio ethos,
quando realizada em um determinado modo de ser, ou seja, coincidindo
com o programa vital autêntico. O agir fora da moral significa fundamentalmente a inautenticidade, o naufrágio do homem que não atende sua
vocação pessoal.
O objeto da ética em ambos autores se mostra como o bem moral.
A força que orienta e impulsiona o agir em direção a este objetivo, que é a
própria realização ou encontro com o programa vital, é o querer. Sustentando, por sua vez, este querer Aranguren nos apresenta a idéia de talante.
Na reflexão que se faz em torno às virtudes que encontramos outro
denominador comum entre os pensadores. A abordagem feita em relação à
virtude da magnanimidade, sua valorização, e sua interpretação aristotélica, é resgata em Aranguren e Ortega y Gasset como o ethos de perfeição.
A consagração desta virtude, movida pelo entusiasmo, representa a forma
altiva do homem em relação à vida. É o objetivo moral por excelência, no
sentido de representar o encontro do homem com suas potencialidades
atualizadas e se afirmando como sujeito ativo e autêntico. Pode-se concluir
que seja a realização do imperativo pindárico que nos aponta a exigência do
encontro com o programa vital.
Enfim, Aranguren concebe a moral em um plano antropológico e
social. A moral, assim como nos termos orteguianos, consiste em um quefazer
da vida, e deste modo a ética estar associada à própria cultura: o homem é
constitutivamente moral no sentido de produzi-la e ser produto dela.
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Abstract: treats to expose the philosopher Jose L.L. Aranguren arguments
related to the problematic one of the object of the Ethics and to identify its
similarities with the thought of Ortega y Gasset. The examination of the
Arangurens philosophy it will be on his book intitled Ethic, and later to
show on the orteguians theory yours identifying similars parts where if it can
notice convergence between the authors, in what it refers to: the authenticity
as imperative of coincidence with the vital program; the moral accomplishment
through the coexistence; the well moral one as goal of human acting; the
disposal idea as expression of the enthusiasm.
Key words: Aranguren, Ortega y Gasset, Ethical
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