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A atual crise etica que vivemos e o relativismo dos juizos valorativos da conduta humana
impelem-nos a buscar o fundamento racional de nossas acoes, da mesma forma que a
linhagem que descendeu da missao delfica socratica o fez. Entretanto, se as respostas a crise
etica grega foram buscadas na primeira tentativa de estabelecer uma relacao entre razao e
liberdade, temos que havia, naquele tempo, profunda confianca nas forcas da razao, confianca
essa que vale mesmo se considerada a desconfianca dos sofistas. Durante a crise atual, ainda
que o pensamento aceite amplamente a liberdade, parece recusar a razao a sua possibilidade de
encontrar a unidade na multiplicidade do mundo, especialmente no que tange ao agir. Dentro
destas consideracoes faz-se presente o retorno as teorizacoes gregas sobre a Etica,
considerando que a formacao da virtude dos homens e do Estado e o resultado de um
progressivo e interativo aperfeicoamento decorrente da atuacao das leis sobre os homens e dos
homens sobre as leis.Sobre a autora: Marcela Furtado de Magalhaes Gomes e Graduada,
Mestre e Doutora em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde tambem
leciona como Professora Adjunta do Departamento de Direito do Trabalho e Introducao ao
Estudo do Direito da Faculdade de Direito da UFMG.
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